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Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie strukturami, składają-
cymi się z cienkich warstw o diametralnie odmiennych własnościach fizycznych.
Warstwy te znajdują się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie tak, że są w stanie
w pewien sposób oddziaływać na siebie. Takie układy bywają określane jako
układy hybrydowe lub heterostruktury. Przykładowymi heterostrukturami
są układy: półprzewodnik/ferromagnetyk, ferromagnetyk/antyferromagnetyk,
nadprzewodnik/ferromagnetyk [1]. Heterostruktury dają możliwość obserwa-
cji zjawisk jakościowo różnych od typowych własności materiałów badanych
osobno np. układ składający sie z wielu warstw nadprzewodnika i izolują-
cego ferromagnetyka, który jako całość zachowuje się jak metamateriał, czyli
ośrodek o ujemnym współczynniku załamania [2].

Jednym z szeroko badanych układów hybrydowych są struktury, które zawie-
rają nadprzewodniki oraz ferromagnetyki. W typowej konfiguracji układ taki
składa się z warstwy nadprzewodnika oraz: sieci ferromagnetycznych kropek
lub ciągłej warstwy ferromagnetycznej. Nadprzewodnictwo i ferromagnetyzm
są kolektywnymi zjawiskami, które „konkurują” wzajemnie. Umieszczenie ma-
teriałów o tak różnych własnościach blisko siebie prowadzi do silnego oddziały-
wania pomiędzy nimi. Skutkiem tego oddziaływania są nowe zjawiska, dające
możliwość zastosowań w elektronice [3; 4].

Istotnym parametrem w fizyce i zastosowaniach nadprzewodników jest gęstość
prądu krytycznego (Jc). Określa ona maksymalną wartość prądu, który może
płynąć bez strat w danym materiale. Kluczowe znaczenie dla określenia Jc

ma zjawisko kotwiczenia wirów. Jednym z motywów zainteresowania hete-
rostrukturami typu nadprzewodnik/ferromagnetyk jest możliwość wywołania
kotwiczenia za pomocą domen ferromagnetycznych. Szczególnie interesująca
wydaje się zdolność do sterowania kotwiczeniem w zależności od stopnia na-
magnesowania ferromagnetyka.

Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na to, jak struktura supersieci ferro-
magnetycznej, a co za tym idzie struktura domenowa, wpływa na zjawisko
kotwiczenia wirów pola magnetycznego w materiale nadprzewodzącym.

W rozdziale pierwszym omówione są podstawowe zagadnienia związane ze zja-
wiskiem nadprzewodnictwa. Przedstawiony jest efekt kotwiczenia wirów. W
szczególności opisana jest idea magnetycznego kotwiczenia wirów i jej prak-
tyczne realizacje. Przykłady struktur, w których obserwowano magnetyczne
kotwiczenie stanowią ilustracją współczesnego stanu wiedzy na ten temat.

W rozdziale drugim znajduje się opis ogólnych własności cienkich warstw lub
wielowarstw magnetycznych. Prezentowane tam zagadnienia są dobrane w

7



kontekście użyteczności wielowarstw magnetycznych w procesie kotwiczenia
wirów. Własności wielowarstw są pokazane na przykładzie struktur, zawiera-
jących warstwy kobaltu.

Rozdział trzeci jest poświęcony przeglądowi zastosowanych technik pomiaro-
wych. Omówione zostały zasady działania poszczególnych urządzeń oraz ich
krótka charakterystyka.

Rozdział czwarty zawiera opis struktury próbek oraz rezultaty ich wstępnej
charakterystyki. Zamieszczone są tam wyniki wyznaczania parametrów stanu
nadprzewodzącego i własności magnetycznych.

W rozdziale piątym opisana jest metodyka przeprowadzonych badań oraz są
przedstawione główne rezultaty eksperymentów. Ta część zawiera także ana-
lizę wyników i wynikające z nich wnioski.
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Rozdział 1

Nadprzewodnictwo i kotwiczenie

1.1 Zjawisko nadprzewodnictwa.
Materiały, określane jako nadprzewodniki wykazują następujące własności wywołane zmianą
temperatury otoczenia, w którym się znajdują:

• przejście od stanu ze skończoną wartością oporności - ρn, powyżej krytycznej tem-
peratury nadprzewodnika (Tc), do stanu, w którym ρ = 0 Ωm, czyli do stanu do-
skonałego przewodnictwa dla temperatur niższych od wartości Tc.

• przejście od stanu z niewielką dodatnią wartością magnetycznej podatności χ (stan
odpowiadający stanowi paramagnetycznemu)1 dla T > Tc do stanu, w którym χ =
−1, czyli do stanu doskonałego diamagnetyzmu dla temperatur poniżej Tc.

Na rysunku 1.1 zostały pokazane jakościowo zmiany w przebiegach ρ(T ) oraz χ(T ) w
okolicach Tc.

Zjawisko nadprzewodnictwa występuje w szerokiej klasie materiałów: od czystych pier-
wiastków i prostych związków (np. Pb, Nb3Sn) do złożonych struktur miedzianów lub
nadprzewodników organicznych (np. HgBa2Ca2Cu3O8, (BEDT-TTF)2Cu(SCN)2). W
niniejszej pracy zostaną przedstawione rezultaty badań z użyciem: klasycznego nadprze-
wodnika jakim jest niob (Nb), związku azotu i niobu (NbN) oraz nadprzewodnika wyso-
kotemperaturowego YBa2Cu3O7 (YBCO).

1.1.1 Efekt Meissnera. Nadprzewodniki I i II rodzaju.

Meissner i Ochsenfeld w 1933 roku po raz pierwszy zaobserwowali wypychanie pola ma-
gnetycznego z wnętrza materiału nadprzewodzącego [6]. W trakcie chłodzenia nadprze-
wodnika w polu magnetycznym o niewielkiej wartości, dla temperatur niższych niż Tc

linie sił pola nie wnikają do próbki. Efekt ten, nazwany imieniem odkrywcy, stanowi
cechę charakterystyczną dla nadprzewodników niezależnie od zaniku oporności.

Efekt Meissnera można wyrazić w postaci warunku: B = 0 dla wnętrza nadprzewod-
nika. Związek pomiędzy B a magnetyzacją M oraz zewnętrznym polem H wewnątrz

1znane są związki, w których występuje współistnienie nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu, np.
związki itru i kobaltu Y9Co7[5] .

9
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Rysunek 1.1: Jakościowe zmiany zależności ρ(T ) oraz χ(T ) w temperaturze przejścia nad-
przewodzącego Tc. Krzywa zależności ρ(T ) dla metalu (linia przerywana) ma charakter
poglądowy.

nadprzewodnika można zapisać za pomocą wzoru:

B = µ0(H + M) = 0. (1.1)

W wyrażeniu 1.1 pominięto dla ułatwienia wpływ współczynnika odmagnesowania D,
zakładając D = 0. Po przekształceniu otrzymuje się rezultat:

M = −H. (1.2)

Stąd dostaje się wspomniany wcześniej rezultat dla doskonałego diamagnetyka:

χ =
dM

dH
= −1. (1.3)

Zanik pola magnetycznego wewnątrz nadprzewodnika spowodowany jest przez płynący
po jego powierzchni prąd o gęstości: Js = ∇×M, który ekranuje zewnętrzne pole. Stan
ten jest określany jako stan Meissera. Przebieg linii sił pola magnetycznego dla materiału
w stanie normalnym i stanie Meissnera przedstawia rysunek 1.2.

Materiały nadprzewodzące można podzielić na dwie grupy, w zależności od ich zacho-
wania w zewnętrznym polu magnetycznym H. Nadprzewodnikami pierwszego rodzaju (I
rodzaj), określane są takie materiały, które po przyłożeniu pola H o wartości większej od
pewnego charakterystycznego dla danego materiału pola przechodzą bezpośrednio w stan
normalny. Pole to nazywane jest polem krytycznym, Hc.

Nadprzewodniki należące do drugiej grupy (II rodzaju) po przyłożeniu pola H > Hc1
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Rysunek 1.2: Efekt Meissnera w nadprzewodniku. Zakrzywione linie we wnętrzu nad-
przewodnika pokazują zwrot prądów ekranujących.

przechodzą ze stanu Meissnera do stanu, w którym pole magnetyczne częściowo wnika do
wnętrza materiału - stan ten, określany jest jako stan mieszany. Układ przechodzi w stan
normalny dopiero po przyłożeniu dostatecznie dużego pola Hc2. Charakterystyczne pola
dla nadprzewodnika II rodzaju Hc1, Hc2 zwane są odpowiednio pierwszym i drugim polem
krytycznym.

Porównanie przebiegów zależności M(H) dla obydwu rodzajów materiałów nadprze-
wodzących zostało pokazane na rysunku 1.3. Krytyczne pola Hc,Hc1 i Hc2 zależą od
temperatury, co pozwala skonstruować diagram fazowy widoczny na rysunku 1.4. Pola
osiągają maksymalną wartość w T = 0 K. Ze wzrostem temperatury monotonicznie spada
wartość pól krytycznych, osiągając 0 Oe w T = Tc [7]. Diagram pokazany na rysunku
1.4 odpowiada sytuacji objętościowego, klasycznego nadprzewodnika umieszczonego w
jednorodnym polu. W rzeczywistości jest on bardziej skomplikowany [7]. W szczególno-
ści w przypadku nadprzewodników wysokotemperaturowych można wyróżnić obszary ze
względu na różne własności wirów w danych warunkach np. obszar cieczy wirów, obszar
sieci wirów itd. [8].

1.1.2 Elementy teorii Ginzburga-Landaua

Teoria Ginzburga-Landaua (GL) opisuje układy, które ulegają przejściom fazowym. W
celu określenia stanu, w jakim znajdują się te układy wprowadza się tzw. parametr
porządku - ψ, np. w procesie parowania cieczy wielkością ψ może być gęstość danej
substancji. W ogólnym przypadku ψ jest funkcją zespoloną: ψ =| ψ | eiϕ. Dla przejścia
ze stanu normalnego do nadprzewodzącego ψ jest określone następująco:

ψ = 0 dla T > Tc,

| ψ |2= ns dla T < Tc,
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gdzie ns jest gęstością nośników prądu w stanie nadprzewodzącym. Zgodnie z teorią GL
gęstość energii swobodnej Gibbsa może zostać wyrażona w pobliżu temperatury przejścia
w postaci szeregu względem parametru ψ. Równanie na energię w stanie nadprzewodzą-
cym ma postać:

Gs[ψ] = Gn +
1

V

∫
d3r

[
(

1

2m∗ (−i~∇+ e∗A)ψ∗ · (i~∇+ e∗A)ψ+

+
1

2µ0

B2(r)− µ0H(r) ·M(r) + aψψ∗ +
1

2
bψψ∗ψψ∗ + . . .

]
,

(1.4)

gdzie Gn jest gęstością energii swobodnej w stanie normalnym, A jest potencjałem wek-
torowym takim, że B = ∇×A, a i b są funkcjami zależnymi tylko od temperatury. Drugi
człon w pierwszej linii równania 1.4 wyraża energię kinetyczną nośników nadprzewodzą-
cych. Dwa pierwsze składniki w drugiej linii wzoru 1.4 są związane z obecnością pola
magnetycznego. W stanie normalnym przyczynek do energii pochodzący od pola ma-
gnetycznego wynosi µ0H

2/2, natomiast w stanie nadprzewodzącym odpowiednio: µ0H
2.

Opisywany układ, o ile znajduje się w stanie równowagi, osiąga minimum energii G. Wa-
runkiem koniecznym na uzyskanie minimum jest zerowanie się odpowiednich pochodnych
wariacyjnych (ang. variational derivative) względem ψ i A. Pomijając wyrazy rzędu
wyższego, prowadzi to do uzyskania układu dwóch równań:

1

2m∗ (i~∇+ e∗A)2ψ + aψ + b | ψ |2 ψ = 0 (1.5)

µ0J = − i~e∗

2m∗ (ψ
∗∇ψ −∇ψ∗ψ)− e∗2

m∗A | ψ |2, (1.6)

gdzie J jest gęstością prądu, zgodnie z prawem Ampère’a: ∇ × B = µ0J. W ogólnym
przypadku rozwiązanie układu równań GL jest możliwe jedynie numerycznie. Rozważając
równania GL dla szczególnych przypadków uzyskuje się jednak ścisłe i użyteczne rezul-
taty. W opisie nadprzewodnictwa występują dwie podstawowe skale długości: głębokość
wnikania - λ i długość koherencji ξ. Równania 1.7 i 1.8 opisują związek parametru λ z
wielkościami w równaniach GL oraz zależność λ(T )1.

λ2 =
m∗

µ0e∗ | ψ |2 (1.7)

λ(T ) = λ0[1−
(

T

Tc

)4

]−1/2, (1.8)

λ określa szybkość zaniku pola magnetycznego wewnątrz nadprzewodnika:

H(x) = H0exp(−x

λ
), (1.9)

gdzie x jest odległością od brzegu materiału nadprzewodzącego a H0 wartością pola na
zewnątrz nadprzewodnika. Można wyprowadzić podobne wyrażenie łączące parametr ξ z

1bezpośrednio z teorii GL wynika wyrażenie λ ∝ (Tc−T )−1/2; wyrażenie 1.8 jest empiryczne, ale ma
zastosowanie w szerszym zakresie T .



1.1. ZJAWISKO NADPRZEWODNICTWA. 15

równaniami GL:

ξ2 =
~2

2m∗ | a | (1.10)

ψ = ψ0exp(−x

ξ
), (1.11)

Znaczenie parametru ξ można pokazać rozważając nadprzewodnik stykający się z me-
talem w stanie normalnym. Elektrony w stanie nadprzewodzącym mogą pojawić się w
metalu i „przeżyć” tam pewien okres czasu. W rezultacie cienka warstwa na styku metal-
nadprzewodnik po stronie metalu staje się nadprzewodząca. Jednocześnie na skutek dy-
fuzji gęstość nośników nadprzewodzących zmniejsza się w obszarze międzypowierzchni po
stronie nadprzewodnika. Efekt ten określany jest jako efekt bliskości (ang.„proximity ef-
fect”). Parametr ξ określa odległość na jakiej zanika ψ w metalu. Innymi słowy, ξ jest
miarą odległości na jakiej następuje kondensacja nośników do stanu nadprzewodzącego.

Parametry λ i ξ pozwalają określić pola krytyczne nadprzewodnika:

Hc =
Φ0

2
√

2πλξ
= Hc(0)[1− ( T

Tc

)2
], (1.12)

Hc1 =
Φ0lnκ

4πλ2
, (1.13)

Hc2 =
Φ0

2πξ2
, (1.14)

gdzie κ = λ/ξ, zwane parametrem GL. Pole Hc określane bywa również jako pole termo-
dynamiczne.

Analizując zachowanie strumienia pola magnetycznego wewnątrz nadprzewodnika,
otrzymuje się następujący rezultat: Φ = nΦ0, gdzie Φ jest całkowitym strumieniem a
n liczbą naturalną. Oznacza to, że pole magnetyczne wnika do nadprzewodnika w skwan-
towanej postaci - kwant strumienia pola magnetycznego, zwany fluksonem ma wartość
Φ0 = h/2e ≈ 2.07 · 10−15Tm2. Istotnie, pole magnetyczne penetruje wnętrze nadprze-
wodnika w postaci nici, których środek o średnicy 2ξ jest w stanie normalnym a wokół
niego krążą prądy ekranujące. Te nici pola magnetycznego zwykło określać się jako wiry
(ang.vortex ). Zachowanie pola magnetycznego i gęstość nośników nadprzewodzących w
zależności od środka wiru pokazane są na rysunku 1.5.

Rozważając układ składający się z nadprzewodnika i materiału normalnego, które
stykają się wzdłuż płaszczyzny, można zdefiniować energię powierzchniową jako:

σ =

∫
dx(Gn −Gs). (1.15)

Korzystając z równań GL po przekształceniach otrzymuje się wyrażenie:

σ =
1

2
µ0H

2
c

∫
dx

[
(1− | ψ |4)− (1− (1− B

µ0Hc

)2)

]
. (1.16)

Pierwszy wyraz wyrażenia całkowanego jest niezerowy tylko na obszarze o rozmiarze rzędu
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Rysunek 1.5: Zachowanie B i ns =| ψ |2 w zależności od środka wiru.

ξ, w którym | ψ |6= 1. Drugie wyrażenie pod znakiem całki nie znika dla odległości rzędu
λ, gdzie B ≈ µ0Hc. W przybliżeniu można więc zastąpić całkę odpowiednia różnicą
parametrów:

σ =
1

2
µ0H

2
c (ξ − λ). (1.17)

Z równania 1.17 wynika, że energia powierzchniowa związana z istnieniem granicy między
stanem normalnym a nadprzewodzącym może zmieniać znak w zależności od wartości pa-
rametrów ξ i λ. Dla ξ > λ wartość σ jest dodatnia, czyli tworzenie granicy miedzy fazami
zwiększa energię układu. Cała objętość materiału o takich wartościach ξ i λ znajduje się
w stanie nadprzewodzącym albo normalnym. Taki typ zachowania cechuje nadprzewod-
niki I rodzaju. Tworzenie się granic faz jest korzystne energetycznie w przypadku λ > ξ.
Oznacza to pojawianie się we wnętrzu nadprzewodnika obszarów w stanie normalnym.
Wstawki stanu normalnego są rdzeniami wirów, które wnikają do wnętrza nadprzewod-
nika. Jest to zachowanie nadprzewodników II rodzaju. W wielu przypadkach wygodnie
jest przyjąć przybliżenie, że cały rdzeń wiru o promieniu ξ znajduje się w stanie nor-
malnym. Należy jednak pamiętać, że parametr ψ = 0 tylko w środku wiru i w miarę
oddalania się od centrum wzrasta eksponencjalnie.

Bardziej ścisłe rachunki dowodzą, że

σ > 0, gdy κ < 1/
√

2, (1.18)

σ < 0, gdy κ > 1/
√

2. (1.19)

W ten sposób otrzymuje się definicję rodzajów nadprzewodników za pomocą ich charak-
terystycznych parametrów.
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Rysunek 1.6: Zmiany parametru χ i λ w zależności od odległości od brzegu nadprzewod-
nika.

1.2 Kotwiczenie wirów.

Niech nadprzewodnik II typu znajduje się w stanie mieszanym, czyli we wnętrzu nadprze-
wodnika obecne są wiry. Jeżeli w nadprzewodniku popłynie prąd skierowany prostopadle
do wirów, spowoduje powstanie siły Lorentza działającej na wiry zgodnie ze wzorem:
fL = JEXT ×Φ0z, gdzie JEXT jest gęstością płynącego prądu transportowego, z jest wer-
sorem skierowanym zgodnie ze zwrotem pola magnetycznego wirów. Dla jednorodnego
nadprzewodnika (pozbawionego defektów) wiry będą się poruszać na skutek działania
nawet bardzo małej siły fL. Poruszające się wiry prowadzą do dysypacji energii, czyli po-
wstania oporu. Stąd wynika zerowa wartość prądu krytycznego w przypadku doskonale
jednorodnego nadprzewodnika. Przeciwdziałanie poruszaniu się wirów jest określane jako
kotwiczenie wirów (ang.pinning). W występujących w przyrodzie materiałach występują
liczne defekty sieci krystalicznej: granice ziaren, luki, inkluzje, dyslokacje itd. Kotwi-
czenie na tego typu defektach nazywane jest kotwiczeniem wewnętrznym (ang. intrinsic
pinning). Przyciąganie między wirami a defektami wynika z bilansu energetycznego. Wir
o długości L, którego rdzeń o średnicy 2ξ jest w stanie normalnym, podnosi energię układu
o energię kondensacji w objętości rdzenia wiru: ∆G = µ0H

2
c πξ2L/2. Kiedy rdzeń wiru

znajdzie się w położeniu odpowiadającym defektowi, układ obniża swoją energię o war-
tość ∆G. Innymi słowy, ponieważ rdzeń wiru jest w stanie normalnym, energetycznie
korzystniej jest umiejscowić go w obszarze, który już jest w stanie normalnym (defekt)
niż tworzyć nowy obszar normalny we wnętrzu nadprzewodnika. Kotwiczenie wirów może
również zostać wywołane przez centra odpychające [9] (np. inkluzje materiału o wyż-
szym Tc do materiału o niższym Tc). Jednak w takim przypadku mechanizm kotwiczenia
jest mniej efektywny niż w przypadku przyciągających centrów, ze względu na możliwość
omijania centrów przez wiry.

W ogólnym przypadku można stwierdzić, że kotwiczenie jest wywołane przez nie-
jednorodności Tc(r) lub średniej drogi swobodnej elektronów, co odpowiada odpowiednio:
niejednorodnościom parametru | ψ |2 lub członu kinetycznego we wzorze 1.4. Griessen [12]
wykazał, że kotwiczenie w warstwach YBCO jest spowodowane przez fluktuacje średniej
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Rysunek 1.7: Anomalie w zachowaniu
M(H) dla H = Hm w warstwie Pb z
kwadratową siecią otworów o promieniu
r = 0.2 µm i stałej sieci d = 1 µm [10].

Rysunek 1.8: Efekt dopasowania w warstwie Nb z kwadratową siecią otworów o promieniu
r = 0.3 µm i stałej sieci d = 1.84 µm . Obrazy uzyskane za pomocą skaningowego mikro-
skopu hallowskiego (SHM). Podpisy pod obrazkami oznaczają wartości pola zewnętrznego
w jednostkach pola dopasowania[11].
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drogi swobodnej. Rdzenie wirów, które podlegają oddziaływaniu z centrami kotwiczenia
mają rozmiary rzędu ξ. Stąd wynika, że same centra powinny mieć podobne rozmiary, aby
efektywnie kotwiczyć wiry. W celu zwiększenia wartości Jc możliwe jest wprowadzanie do-
datkowych defektów, które modyfikują lokalnie własności nadprzewodzące. Przykładem
realizacji tej idei jest poddawanie materiału nadprzewodzącego działaniu wiązki ciężkich
jonów [13]. Szczególnym przypadkiem wzmacniania kotwiczenia jest organizowanie cen-
trów w periodyczne struktury. Pierwsze próby tworzenia takich układów wiązały się z
cyklicznie zmiennymi parametrami składu warstwy [14] lub modyfikacją grubości [15].
Innym sposobem jest tworzenie w nadprzewodniku układu otworów, ułożonych w daną
konfigurację np.sieć kwadratową lub trójkątną. W tym przypadku obserwuje się anoma-
lie zachowania magnetyzacji (wzmocnienie kotwiczenia), gdy pole zewnętrzne H = Hm,
gdzie Hm = mΦ0/S jest polem dopasowania, m jest liczbą naturalną a S jest powierzchnią
komórki elementarnej sieci otworów. Warunek wzmocnienia kotwiczenia można też sfor-
mułować następująco: wzmocnienie pojawia się, gdy stała sieci wirów jest wielokrotnością
parametru sieci centrów kotwiczenia. Zjawisko to określane jest jako efekt dopasowania
(ang.„matching effect”). Na rysunkach 1.7 i 1.8 przedstawiono rezultaty praktycznej re-
alizacji idei kotwiczenia wirów za pomocą wytrawionych w nadprzewodniku otworów.
Oszacowano, że energia wiążąca wiry na defektach wynosi około 50 meV, podczas gdy
odpowiednia energia związana z kotwiczeniem na otworach wynosi 100 eV.

1.2.1 Dynamika wirów.

Pojedynczy modelowy wir - prosty o nieskończonej długości - w materiale o współczynniku
κ À 1 wytwarza pole magnetyczne którego wartość dana jest przez[16]:

B(r) =
Φ0

2πλ2
K0

( r

λ

)
, (1.20)

gdzie K0 jest funkcją Bessela zerowego rzędu. W takiej modelowej sytuacji rozkład prze-
strzenny pola zależy tylko od odległości od środka wiru r. Dla r À λ równanie 1.20
przyjmuje postać:

B(r) = Bc1

√
2π

ln(κ)

exp(r/λ)√
r/λ

, (1.21)

Dwa równoległe wiry z tym samym zwrotem znajdujące się w r1 i r2 odpychają się z
siłą na jednostkę długości wiru[17]:

f12 =
Φ2

0

2πµ0λ3
K1

(
l

λ

)
ir, (1.22)

gdzie K1 jest wielomianem Bessela 1-go rzędu, l odległością między wirami, l =| r1 − r2 |
zaś ir jest wersorem w kierunku łączącym wiry. Równanie 1.22 można zapisać w postaci
analogicznej do wyrażenia na siłę Lorentza: f12 = J12×Φ0iz, gdzie J12 jest gęstością prądu
w położeniu r1 wywołanego przez wir w położeniu r2. Rozważając modelową sytuację, w
której wir umiejscowiony jest w pobliżu płaszczyzny oddzielającej materiał nadprzewo-
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dzący i normalny, uzyskuje się charakterystyczną wartość pola Hs:

Hs =
Φ0

2πµ0λ2
K1

(
2ξ

λ

)
. (1.23)

Pole to określa wartość tzw.bariery powierzchniowej (ang.„surface barrier ”) [18]. Dla pól
mniejszych od Hc1 wiry nie wnikają do wnętrza nadprzewodnika. Przy dowolnej odległo-
ści od brzegu pojawienie się wiru podnosi energię całkowitą układu. Dla pól z zakresu
Hc1 < H < Hs w pobliżu brzegu materiału tworzy się obszar, w którym obecność wirów
zwiększa energię układu. W dużych odległościach od brzegu kreowanie wirów jest już ko-
rzystne energetycznie, jednak istnienie bariery na brzegu uniemożliwia swobodne wnikanie
wirów. Dla pól większych od Hs wiry mogą swobodnie pojawiać się we wnętrzu mate-
riału nadprzewodzącego. Istnienie bariery powierzchniowej jest wywołane przez działanie
dwóch przeciwstawnych sił. Pierwsza z nich to siła analogiczna do siły Lorentza, która
odpycha wiry od brzegu w kierunku wnętrza materiału. Zależy ona od pola zewnętrz-
nego i osiąga swoje maksimum przy brzegu. Jej obecność jest spowodowana przez prądy
płynące po brzegu nadprzewodnika. Druga siła pochodzi od oddziaływania wiru z brze-
giem materiału, jest ona obecna w każdych warunkach, ale szczegóły jej własności zależą
od geometrii materiału nadprzewodzącego [9]. Zastosowanie metody obrazów prowadzi
do wniosku, że jest to siła przyciągająca wiry do brzegu nadprzewodnika. Wzajemne
odpychanie wirów oraz oddziaływanie z brzegiem prowadzi do powstania sieci wirów.
Układem preferowanym jest sieć trójkątna o stałej sieci zależnej od pola zewnętrznego:
a = (2Φ0/

√
3H)1/2.

Zachowanie wirów wewnątrz nadprzewodnika często opisywane jest za pomocą modeli
stanu krytycznego. Kiedy pole magnetyczne jest włączane i zaczyna wnikać do nadprze-
wodnika jego wartość maleje ze wzrostem odległości od powierzchni materiału. Zgodnie
z prawem Ampere’a, ∇ × B = µ0J, niejednorodności w rozkładzie B(r) prowadzą do
powstania prądu o gęstości J. Dla nadprzewodników z silnym kotwiczeniem Bean zapro-
ponował model [19], w którym generowany prąd odpowiada wartości prądu krytycznego:
| ∇ ×B |= µ0Jc, czyli pewien obszar nadprzewodnika znajduje się w stanie krytycznym,
stąd nazwa modelu. Modele stanu krytycznego obejmują kilka różnych opisów, różniących
się postulowanymi zależnościami J(B), np:

J(B) = Jc, (1.24)

J(B) =
Jc

1+ | B(x) | /B0

, (1.25)

J(B) =
Jc

| B(x) | /B0

, (1.26)

J(B) =
Jc

[1+ | B(x) | /B0]β
, (1.27)

W przedstawionych powyżej wzorach B0 i β są parametrami dopasowanymi do danych
doświadczalnych. Równanie 1.24 opisuje historycznie pierwszy model stanu krytycznego,



1.2. KOTWICZENIE WIRÓW. 21

+Jc

−Jc

+Jc

+Jc

−Jc

−Jc

+Jc

−Jc

d/2 −d/2 d/2 −d/2 d/2−d/2

(3)

(1)

x x x
(1) (2,3)

(1)

(2)

(a) (b)

(c)

B(x) B(x) B(x)

Ba

Bm

B*

Ba

xxx

(2,3) (1)

(2)
(2)

(1)

Rysunek 1.9: Model Bean’a. (a) Rozkład indukcji pola (górna część) oraz odpowiadające
rozkłady prądu krytycznego po przyłożeniu zewnętrznego pola Ba. (b) sytuacja podobna
do przedstawionej w części (a) oznaczona jest jako (1). Odpowiednie rozkłady B(x) i Jc(x)
po zwiększeniu pola do wartości B∗, kiedy to wnikający strumień osiąga środek próbki
opisane są przez (2). Symbolem (3) oznaczone są przebiegi pola i prądu po przyłożeniu
pola o wartości większej niż B∗. (c) Wpływ wyłączania pola, wartość pola zmniejsza się
od (1) do (2) [16].

model Bean’a[19]. Model opisany równaniem 1.25 został zaproponowany przez Kim’a w
pracy [20]. Model Kim’a dla dużych wartości B0 przechodzi w klasyczny model Bean’a.
Modele wyrażone równaniami 1.26 oraz 1.27 powstały w celu opisania eksperymentów
z nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi. Równanie 1.26 określa model stanu kry-
tycznego przy stałej wartości kotwiczenia, który po raz pierwszy pojawił się w pracy
Ji[21]. Ostatni z przedstawionych modeli ma charakter najbardziej uogólniony i został
zastosowany przez Lama [22].

Model Bean’a mimo swojej prostoty stanowi dużą pomoc w interpretowaniu danych
eksperymentalnych. W literaturze często dyskutowany jest ten model dla cienkiej war-
stwy nadprzewodzącej umieszczonej w zewnętrznym polu skierowanym równolegle do jej
płaszczyzny [16; 17], tak też został oryginalnie zaproponowany[19]. Na rysunku 1.9 przed-
stawiono zmiany rozkładu indukcji pola oraz prądu krytycznego opisywane przez model
Bean’a. Zależność B(x) jest liniowa, ze względu na stałą wartość Jc.

Pomiary są jednak często wykonywane w polu prostopadłym do płaszczyzny warstwy.
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Rysunek 1.10: Profile J(x) i B(x) dla cienkiego paska o szerokości 2a w modelu Bean’a
dla pola H prostopadłego do płaszczyzny. Profile przedstawione po lewej stronie dla
rosnącego pola zewnętrznego o wartościach H/Hc = 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 . Profile po prawej
stronie dla zmniejszającego się odpowiednio pola H/Hc = 2, 1, 0,−1,−2. [23]

Przypadek cienkiej warstwy w kształcie wąskiego, długiego paska w takiej konfiguracji
rozważany był w pracy [23].

Na rysunku 1.10 przedstawione są profile B(x) i J(x) obliczone dla kilku wartości pola
H. Wyraźnie widoczna jest nieliniowość przebiegu B(x). Ponadto w tym przypadku przy
rosnącym polu H, Jc = 0 tylko dla punktu w środku próbki. Jest to zasadniczo różna
sytuacja od pokazanej na rysunku 1.9, gdzie Jc = 0 na pewnym obszarze wokół środka
próbki.

Krzywe zależności M(H) wyliczone w pracy [24] na podstawie modelu Kim’a dla
cienkiego paska o szerokości 2W są pokazane na rysunku 1.11. Kształt histerez ewoluuje
w zależności od parametrów stanu krytycznego. Dla małej wartości B0 w modelu Kim’a
namagnesowanie osiąga różne wartości przy różnym polu zewnętrznym. Kiedy B0 staje
się duże, wyrażenie 1.25 przechodzi w 1.24 a namagnesowanie pozostaje stałe w szerokim
zakresie pól.

Dla struktur, w których występuje układ centrów kotwiczenia zaproponowany został
zmodyfikowany model stanu krytycznego [25]. Przebiegi zależności B(x) oraz Jc(x) są
przedstawione na rysunku 1.12. W modelu tym płaskie obszary B(x) odpowiadają sytu-
acji, gdy sieć wirów jest dopasowana do układu centrów kotwiczenia. Fragmenty o dużym
nachyleniu są związane z redystrybucją wirów w materiale.

Numeryczne symulacje dynamiki wirów w materiałach z silnym kotwiczeniem wyka-
zały występowanie takich „schodkowych” struktur[26]. Ponadto pokazano przesuwanie się
w rosnącym polu obszarów, gdzie sieć wirów jest dopasowana do układu centrów.

Jak dotąd nie są jednak znane prace, w których zaobserwowano doświadczalnie wy-
stępowanie tego typu modelu stanu krytycznego.
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Rysunek 1.11: Histerezy wyliczone w modelu Kim’a wyrażone we względnych współrzęd-
nych: Bf = µ0Jcd/π i M0 = JcW/2, gdzie d jest grubością warstwy a 2W jej szerokością
. B0/Bf = 100 jest zbliżone do modelu Bean’a. [24]

Rysunek 1.12: Schodkowy profil wnikania strumienia oraz odpowiadający mu rozkład
prądu krytycznego (linie ciągłe). Dla porównania te same zależności dla modelu Bean’a
(linie przerywane)[25].
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1.2.2 Magnetyczne kotwiczenie.

Każdy wir zawiera strumień magnetyczny o wartości Φ0. Okazuje się, że oddziaływanie
tego strumienia z momentem magnetycznym m umieszczonym w pobliżu wiru może pro-
wadzić do efektywnego mechanizmu kotwiczenia. Energia takiego oddziaływania dana
jest wzorem:

EM = −mΦ0i, (1.28)

gdzie i jest wersorem skierowanym zgodnie ze zwrotem pola w wirze[27]. Wartość U osza-
cowana przez Bulaevskiego [28], wyrażona w skali temperatury wynosi około 105 K, co jest
znaczącą wartością w porównaniu z energią związaną z konwencjonalnym kotwiczeniem
wynoszącą około Ep ' 103 K.

Pomysł magnetycznego kotwiczenia zrealizowany został z użyciem heterostruktur,
składających się z warstwy nadprzewodzącej oraz układów struktur magnetycznych w
formie mniej lub bardziej uporządkowanych sieci. Na rysunku 1.13 pokazane sa rezultaty
pomiarów transportowych dla prostokątnej sieci ferromagnetycznych kropek Ni ułożo-
nych na warstwie Nb[29]. Widoczne są skoki wartości Jc oraz oporności w zależności od
wartości zewnętrznego pola, które określa liczbę wirów. Wartości dla których następują
skoki odpowiadają opisanemu powyżej polu dopasowania, które zależy od parametrów
sieci centrów kotwiczenia.

Rysunek 1.14 zawiera wyniki pomiarów, w których mierzono wartość namagnesowa-
nia [30; 31]. Zależność M(H) dla warstwy Pb z kwadratową siecią magnetycznych kropek
została wyznaczona za pomocą magnetometru SQUID oraz sondy Halla. W tym przy-
padku również obserwuje się skoki namagnesowania przy określonych wartościach pola H,
odpowiadającym polu dopasowania. Krzywe M(H) wykazują silną asymetrię ze względu
na wzajemny zwrot wirów i momentów magnetycznych w kropkach. Ponadto pomiary
sondą Halla ujawniają znacznie bardziej złożoną strukturę zależności M(H) niż pomiary
SQUID-em.

Ważnym typem heterostruktur, w których obserwowane było MK są układy warstw,
zawierające ciągłe warstwy magnetyczne. Wpływ zjawiska MK na wartość Jc widoczny
był dla struktur zawierających nadprzewodnik wysokotemperaturowy YBCO oraz różne
typy warstw magnetycznych: BaFe17O19 [32], Pr0.67Sr0.33MnO3 [33], wielowarstwę Co/Pt
[34; 35], SrRuO3 [36], La2/3Ca1/3MnO3 [37] oraz La1−xSrxMnO3 [38; 39]. Podobne efekty
rejestrowane były również w eksperymentach z klasycznymi materiałami nadprzewodzą-
cymi: warstwa Pb na wielowarstwie Co/Pt [40], warstwa Nb z supersiecią Co/Pt [41; 42]
oraz warstwa Nb na SrRuO3 [43].

W badaniach stosowano warstwy z łatwą osią magnesowania skierowaną prostopadle
[40] bądź równolegle [37] do płaszczyzny warstw. W przypadku układów magnetycznych
z łatwą osią leżącą w płaszczyźnie warstw kotwiczenie odbywa się na ściankach domeno-
wych. W obszarze ściany domenowej ulega zmianie kierunek momentów magnetycznych
tak, że obecne są momenty skierowane prostopadle do płaszczyzny warstwy. Wiry oddzia-
łują najsilniej właśnie z tak skierowanymi momentami, co wywołuje efekt magnetycznego
kotwiczenia. Dla układów magnetycznych z łatwą osią magnesowania skierowaną prosto-
padle do płaszczyzny warstwy wiry są kotwiczone w obrębie domen, gdzie wiry i momenty
magnetyczne mają ten sam zwrot.

W większości wymienionych powyżej prac dotyczących badań nad MK w ciągłych war-
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Rysunek 1.13: Prostokątna sieć o stałych 400 nm i 900 nm, składająca się z kropek
wykonanych z Ni o średnicy 250 nm i grubości 40 nm. Struktura magnetyczna jest
ułożona na warstwie Nb. Wyniki pomiarów Jc oraz oporności w T = 8.15 K[29].
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Rysunek 1.14: Efekt dopasowania obserwowany w hetrostrukturze, składającej się z 50 nm
warstwy Pb, dla której Tc = 7.17 K oraz kwadratowej sieci ferromagnetycznych kropek
z parametrem sieci 0.4 µm . Kropki są wielowarstwami o składzie: [Co(0.3 nm)Pt(1.1
nm)]10. W lewej części rysunku wyniki pomiaru za pomocą magnetometru SQUID [31].
Prawa część pokazuje wyniki uzyskane w T = 6.9 K przy użyciu sondy Halla [30].



1.3. PODSUMOWANIE 27

stwach, obserwowane efekty nie były korelowane z charakterystyką układu domenowego
warstwy ferromagnetycznej. W szczególności nie był badany wpływ przebiegu procesu
odwracania momentów magnetycznych na kotwiczenie wirów. Nielicznymi wyjątkami są:
praca [40], w której wykazano decydującą rolę domen „bąbelkowych” (ang. bubble doma-
ins) na zjawisko MK oraz prace [38; 39], gdzie badano wpływ defektów struktury FM
wywołanych przez zbliźniaczenia podłoża na kotwiczenie wirów. Wnioski z tych prac po-
parte były pomiarami z użyciem mikroskopu sił magnetycznych [40] lub magnetooptyki
[38; 39].

1.3 Podsumowanie
W rozdziale przedstawiono podstawowe elementy opisu zjawiska nadprzewodnictwa. W
wyborze faktów i teorii dotyczących nadprzewodników kierowano się potrzebą zachowa-
nia spójności z resztą pracy. Następnie opisano zjawisko kotwiczenia wirów strumienia
pola magnetycznego. Wymienione zostały najważniejsze prace dotyczące efektu magne-
tycznego kotwiczenia. Publikacje oddają bieżący stan wiedzy na tym polu oraz zawierają
sugestie, co do sposobu przeprowadzenia eksperymentów na potrzeby niniejszej pracy.
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Rozdział 2

Własności wielowarstw
ferromagnetycznych

Zjawiska zachodzące w cienkich warstwach magnetycznych są współcześnie szeroko bada-
nym tematem. W celu uzyskania odpowiednich własności magnetycznych, stosowane są
różne konfiguracje warstw lub wielowarstw. Badane układy zawierają warstwy FM oraz
niemagnetyczne warstwy metaliczne [44], warstwy metali szlachetnych takich jak np. Cu,
Ag i Au albo metali przejściowych np. Cr [45] lub Ru. Znane są wielowarstwy z użyciem
pierwiastków ziem rzadkich np. Dy i Y [46].

Większość wymienionych powyżej struktur charakteryzuje się łatwą osią namagneso-
wania, leżącą w płaszczyźnie warstw (w takiej sytuacji mówi się o łatwej „płaszczyźnie
namagnesowania”). Istnieje jednak grupa materiałów, które wykazują tendencję do orien-
towania momentów magnetycznych prostopadle do powierzchni (ten przypadek będzie w
skrócie określany jako „łatwa oś namagnesowania”) . Wielowarstwy o takich własnościach
często zawierają warstwy Co. Ogólne właściwości cienkich warstw zostaną omówione
właśnie na przykładzie struktur zawierających Co.

W procesie magnetycznego kotwiczenia wirów kluczową rolę odgrywają: orientacja
momentów magnetycznych w domenach, własności magnetyczne stosowanego FM oraz
rozmiary i rozkład domen FM. Zbadanie własności FM i zależności parametrów FM od
struktury materiału stanowi więc ważny element w zrozumieniu zjawiska MK.

2.1 Anizotropia magnetyczna

Struktury składające się z cienkich warstw FM charakteryzują się silną zależnością ani-
zotropii magnetycznej od grubości warstwy dCo. Decyduje o tym wzrost znaczenia anizo-
tropii powierzchniowej w porównaniu do anizotropii objętościowej.

Energię anizotropii opisuje wzór:

Ea = K1effsin
2θ + K2sin

4θ = [K1V − 2πM2
S +

(K1Sd + K1Sg)

dCo

]sin2θ + K2sin
4θ (2.1)

gdzie K1eff jest efektywną stałą anizotropii, K1V jest stałą anizotropii objętościo-

29
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Rysunek 2.1: Ułożenie
warstw Co i Pt w wie-
lowarstwie FM. Za-
znaczone zostały wiel-
kości charakteryzujące
wielowarstwę.

wej, K1Sd i K1Sg określają anizotropię powierzchniową od odpowiednio dolnej i górnej
powierzchni warstwy FM, MS jest namagnesowaniem w stanie nasycenia, a θ jest ką-
tem pomiędzy kierunkiem magnetyzacji a normalną do powierzchni próbki. Taka za-
leżność K1eff (d) daje możliwość zmiany znaku K1eff , co oznacza zmianę preferowanego
kierunku M od orientacji prostopadłej do powierzchni warstwy (łatwa oś) do orientacji
równoległej do powierzchni warstwy (łatwa płaszczyzna). K2 jest stałą, która decyduje
o charakterze przejścia od orientacji równoległej do prostopadłej: dla K2 < 0 następuje
współistnienie obu faz a przy K2 > 0 przejście następuje poprzez fazę łatwego stożka
namagnesowania[47].

Dla pewnej wartości d1 spełniony jest warunek K1eff (d1) = 0. Wartość d1 określa
zakres takich wartości dCo < d1, dla których momenty magnetyczne wykazują tendencję
do ustawiania sie prostopadle do płaszczyzny warstwy [48]. Dla dużych wartości dCo

przyczynek do energii związany z powierzchnią traci na znaczeniu.
W celu uzyskania większej wartości namagnesowania, zachowując anizotropię magne-

tyczną, stosuje się układ, który składa się z wielu pojedynczych cienkich warstw FM
ułożonych na sobie i rozdzielonych metalicznymi, niemagnetycznymi przekładkami. Wy-
stępowanie prostopadłej anizotropii magnetycznej obserwowane było w wielowarstwach
składających się z Co oraz różnych warstw metalicznych: Co/Pd [49; 50], Co/Au [50; 51],
Co/Pt [52], Co/Cu [53].

2.2 Parametry wielowarstw
W niniejszej pracy zastosowane były struktury Co/Pt z łatwą osią namagnesowania, tego
typu ułożenie momentów magnetycznych umożliwia pojawienie się silnego efektu MK.
Wielowarstwa została schematycznie pokazana na rysunku 2.1. Parametry charakteryzu-
jące wielowarstwę to: grubość warstwy ferromagnetycznej (dCo), grubość warstwy meta-
licznej (dPt) oraz ilość powtórzeń sekwencji, składającej się z warstw metal-ferromagnetyk
(NFM). Całkowite namagnesowanie wielowarstwy jest proporcjonalne do ilości warstw
składowych. Dodatkowo polaryzacji ulegają momenty w warstwach metalicznych, co rów-
nież wpływa na zwiększenie namagnesowania wielowarstwy.

Zmiany grubości warstwy metalicznej oraz ilość powtórzeń decydują o własnościach
FM wielowarstwy. Wielkości charakterystyczne, które opisują wielowarstwę FM to: pole
koercji (Hc) - wartość pola zewnętrznego, przy której spełniony jest warunek M(H) = 0,
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Rysunek 2.2: Histerezy dla wielowarstw Co/Pt w zależności od parametrów warstw
składowych:[Co(4)Pt(dPt)]8 dla dPt = 3(a), dPt = 13 Å(b), dPt = 21 Å(c), dPt = 41 Å(d)
oraz [Co(4)Pt(11)]NFM dla NFM = 5(e), NFM = 8(f), NFM = 12(g), NFM = 30(h) (lewa
część). Wartości Hc dla wielowarstw [Co(4Å)Pt(dPt)]NFM dla NFM = 5(a), NFM = 8(b),
NFM = 12(c), NFM = 20(d), NFM = 30(e) przy dPt z zakresu od 3 Å do 79 Å (prawa
część). Dane otrzymano w temperaturze pokojowej. Na podstawie [54].
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czyli następuje odmagnesowanie materiału FM, pole nukleacji (Hn) - wartość pola ze-
wnętrznego, przy którym rozpoczyna się proces odwracania momentów magnetycznych
w wielowarstwie. Procedura pomiarowa, która umożliwia badanie zjawiska MK wymaga,
żeby wielowarstwa charakteryzowała się odpowiednio wysokimi wartościami Hc oraz Hn.
Taki dobór parametrów umożliwia uzyskiwanie stabilnego stanu częściowego namagne-
sowania wielowarstwy FM. Struktury FM, w których wartość Hc jest dużo wyższa od
Hn pozwalają na bardziej precyzyjne określenie stopnia przemagnesowania. Układ FM
pozostawiony w takim stanie nie ulega zasadniczym zmianom dopóki H < Hn.

Na rysunku 2.2 pokazano ewolucję kształtów histerez FM oraz wartość Hc w zależ-
ności od dPt oraz NFM . Histerezy prezentowane w lewej części rysunku są prostokątne z
wyjątkiem krzywej (a). W tym przypadku grubość warstwy Pt wynosi 3 Å. Taka grubość
oddziela niewystarczająco warstwy Co. To powoduje, że wpływ anizotropii odpowiedzial-
nej za prostopadłe ustawienie momentów magnetycznych nie jest tak dominujący, jak dla
wielowarstw z grubszą warstwą Pt. Nachylenie krzywej histerezy jest wynikiem braku
prostopadłej anizotropii magnetycznej. Dla większych grubości Pt w wielowarstwach na-
stępuje szybkie odwracanie momentów magnetycznych (rysunek 2.2(b)-(d)).

Zmiany kształtu histerez pokazane na wykresach (e)-(h) na rysunku 2.2 spowodo-
wane zostały przez zmieniającą się ilość powtórzeń sekwencji Co/Pt. Przy wartościach
NFM ≤ 5 histerezy są prostokątne, natomiast dla NFM > 5 stają się bardziej rozciągnięte
i pochylone. Długość „ogona” histerez jest określona przez tworzenie centrów nukleacji
domen i ruch ściany domenowej. Dla małych NFM domena szybko się rozrasta przez ruch
ściany domenowej. Zwiększenie NFM powoduje wzrost nieporządku w wielowarstwie, co
zwalnia ruch ściany domenowej i powoduje wydłużenie procesu odwracania momentów.

W prawej części rysunku 2.2 zamieszczono wykresy zależności Hc(dPt) dla wielowarstw
z różnymi NFM . Wartość pola koercji maleje ze wzrostem grubości warstw platynowych,
ale nie monotonicznie. We wszystkich przypadkach można zaobserwować lokalne maksi-
mum Hc dla dPt ≈ 23 Å oraz lokalne minimum Hc przy dPt ≈ 12 Å. Oscylacyjne zacho-
wanie Hc może być związane ze sprzężeniem typu RKKY pomiędzy warstwami Co [54].
Istotnym faktem jest, że sprzężenie ma charakter ferromagnetyczny niezależnie od dPt.
Podobne zachowanie obserwowane było w wielowarstwach zawierających Pd w miejsce
Pt[54; 55].

Zmiana długości procesu reorientacji domen oraz zależność Hc(dPt) będą szczegółowo
omówione w rozdziale poświeconym wielowarstwom FM, zastosowanym w naszych ekspe-
rymentach.

2.3 Domeny w wielowarstwach

Rozkład domen w warstwie FM o łatwej osi namagnesowania można opisać, stosując
klasyczną teorię Kooy’a-Enz’a [57]. Przykład zastosowania takiego opisu po pewnych,
użytecznych przybliżeniach znajduje się w pracy [58]. Warstwa ulega podziałowi na pa-
skowe domeny. Struktura pasków charakteryzuje się periodycznym rozkładem, którego
okres zmniejsza się ze wzrostem grubości warstwy FM. Dla grubszych warstw należy się
spodziewać mniejszych domen. Taki prosty opis załamuje się w przypadku wielowarstw, ze
względu na wpływ sąsiednich warstw oraz wzrost znaczenia nieporządku. Teoria Kooy’a-
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Rysunek 2.3: Rozkład domen oraz pętla histerezy dla wielowarstwy o
składzie:(Co[4]Pt[7])50. Histereza wyznaczona na podstawie eksperymentów magneto-
optycznych. Rozkład domen uzyskano dzięki zastosowaniu transmisyjnego mikroskopu
rentgenowskiego (TXRM). Powierzchnia obrazów z domenami: 2.2 × 2.2 µm2 [56].
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Enz’a pozwala jedynie na jakościowy opis zmian rozkładu domen.
Istnieją eksperymentalne dane, wiążące stopień procesu odwracania momentów ma-

gnetycznych z rozkładem domen[56]. Na rysunku 2.3 przedstawiono rezultaty takiego
eksperymentu. Badano wielowarstwę składającą się z warstw Co i Pt o grubościach odpo-
wiednio 4 Å i 7 Å, sekwencja Co/Pt powtórzona była 50 razy. Rozkład domen został okre-
ślony za pomocą transmisyjnego mikroskopu rentgenowskiego (TXRM, ang.„transmission
x-ray microscopy”). Pętla histerezy została wyznaczona z pomiarów efektu Kerra.

Kolejne obrazki TXRM o rozmiarach 2.2×2.2µm2 rejestrowane były dla odpowiednich
stadiów przemagnesowania warstwy FM, co reprezentują stosowne strzałki. Początkowo
próbka jest w stanie nasycenia dla H ≈ 3.5 Oe (fragment histerezy (a), zaznaczony ko-
lorem czarnym). Kiedy pole H jest zmniejszane pojawiają się pojedyncze odwrócone
obszary. Ich obecność nie ma wpływu na krzywą histerezy, jednak niewielka ich ilość jest
widoczna nawet powyżej pola nukleacji (fragment (b), zielony). Dalsze obniżanie pola
prowadzi do połączenia się izolowanych obszarów w jednowymiarowe struktury (fragment
(c)). Przekroczenie pola Hn powoduje powstanie lawiny paskowych domen, która szybko
propaguje się poprzez próbkę (fragment (d), żółty). Nagły spadek wartości namagneso-
wania nie jest spowodowany tworzeniem nowych domen, ale gwałtownym rozrostem już
obecnych wokół centrów nukleacji. Powstaje charakterystyczny labiryntowy układ domen.
Przy dalszym obniżaniu pola namagnesowanie zmniejsza się niemal liniowo (fragment (e),
czerwony). Spadek M jest wywołany zwiększaniem się szerokości odwróconych domen
względem nieodwróconych. Warto zaznaczyć, że geometria domen określona w części (d)
jest zachowana. Kontynuacja procesu odwracania prowadzi do stopniowego zaniku domen
(fragment (f), żółty). Jednak nawet po osiągnięciu stanu, kiedy dalsze obniżanie pola nie
powoduje zmian M , widoczne są jednowymiarowe cienkie paski oraz zero wymiarowe „bą-
ble”(fragmenty (g) i (h), oznaczone na niebiesko i zielono). Dopiero przyłożenie dużej
wartości ujemnego pola nasyca wielowarstwę (fragment (i), czarny).

2.4 Podsumowanie
W tej części zostały opisane te własności wielowarstw FM, które są istotne z punktu
widzenia zastosowań w badaniu zjawiska MK: orientacja momentów magnetycznych, war-
tości pól Hc i Hn, rozkład i rozmiary domen. Przedstawiono wyniki dotychczasowych
badań związanych z wielowarstwami FM.



Rozdział 3

Metody eksperymentalne

3.1 Układ sond Halla

Na ładunek e poruszający się z prędkością v w polu magnetycznym B działa siła Lorentza
określona wzorem:

FL = e(v×B) (3.1)

Kierunek tej siły jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczanej przez wektory B i v, na-
tomiast zwrot siły FL zależy od znaku ładunku e. W geometrii jak na rysunku 3.1 siła
powoduje odchylanie się nośników prądu, co wywołuje powstanie gradientu koncentracji i
w konsekwencji pojawienie się pola elektrycznego skierowanego poprzecznie do płynącego
prądu i przyłożonego pola magnetycznego. Zjawisko polegające na takim wywołaniu pola
elektrycznego określane jest jako efekt Halla. W praktyce efekt ten często jest wykorzy-
stywany do określania znaku, gęstości i ruchliwości nośników prądu. Odbywa się to dzięki
znajomości geometrii próbki, wartości pola B, wartości natężenia prądu I płynącego przez
próbkę i napięcia między brzegami próbki UH , UH = IBRH/d, gdzie RH = −(ne)−1, n
jest gęstością nośników, zaś d grubością próbki. W ogólnym przypadku badany układ
może zawierać nośniki różnych znaków o różnych własnościach, co nieco komplikuje opis
zjawiska. Szczegółowe omówienie efektu Halla znajduje się np. w [59],[60],[61].

W sytuacji odwrotnej, kiedy znane są własności elektryczne materiału, jego geometria
oraz prąd płynący przez układ, struktura może służyć jako miernik pola magnetycznego.
Gdy dany materiał zostanie umieszczony w polu magnetycznym o nieznanej wartości,
a następnie przez materiał popłynie prąd o znanym natężeniu I, to na skutek efektu
Halla pomiędzy brzegami materiału pojawi się napięcie UH . Mierząc to napięcie, można
wyznaczyć wartość pola, które powoduje polaryzację nośników. W ten sposób uzyskuje
się możliwość prostego pomiaru pola magnetycznego poprzez wyznaczenia oporu Halla.

Specjalnie zaprojektowane struktury, najczęściej z materiałów półprzewodzących, po-
zwalające na pomiar B nazywane są sondami Halla. Przykładami sond Halla są układy
składające się z pojedynczych kryształów InSb [62] lub domieszkowanego GaAs [63].
Szczególnie użyteczne są układy sond Halla, których działanie opiera się o wykorzystanie
dwuwymiarowego gazu elektronowego (2DEG) w heterostrukturze GaAs/GaAlAs. Takie
sondy charakteryzują się liniową „odpowiedzią” na przyłożone pole, dobrą stabilnością
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Rysunek 3.1: Ilustracja efektu Halla dla elektronów.

termiczną oraz dużą czułością.
Specyfika sond Hallowskich polega na możliwości ich miniaturyzacji, co umożliwia

badanie lokalnych zmian rozkładu pola magnetycznego. Układ sond wytwarzany jest z
użyciem technik fotolitografii i trawienia. Sondy, które są stosowane w eksperymentach
na potrzeby niniejszej pracy mają aktywny obszar o powierzchni 5 × 5µm2. 2DEG ma ru-
chliwość około 105 cm2/V·s w temperaturze T = 80 K, gęstość nośników wynosi 6.25 ·1011

cm−2, co daje czułość sond około 0.1 Ω/Gs. Sondy mierzą składową pola prostopadłą
do płaszczyzny warstw. Układ pomiarowy składa się z 11 liniowo ułożonych czujników
oddalonych od siebie o 20µm. Jedna ze skrajnych sond znajduje się w odległości kilku
milimetrów od pozostałych i służy do pomiaru tła pochodzącego od reszty układu pomia-
rowego np. wpływ wykonanej z miedzi podstawki, na której umieszczony jest układ sond.
Wskazania sondy referencyjnej są uwzględnione w opracowanych danych, przedstawionych
w rozdziale 5.

Eksperymenty z użyciem sond Halla zostały przeprowadzone we współpracy z École
Polytechnique w Palaiseau we Francji.

3.2 Mikroskopia sił magnetycznych

Mikroskop sił magnetycznych (MFM, ang.magnetic force microscope) jest mikroskopem
skaningowym, który umożliwia wyznaczenie rozkładu namagnesowania na danym obszarze
z rozdzielczością 30 nm1.

Zasada działania MFM jest analogiczna jak w przypadku mikroskopu sił atomowych
(AFM, ang. „atomic force microscope”). Najważniejszą częścią układu jest dźwignia
(ang. „cantilever ”) połączona z ostrzem (ang.tip)(rysunek 3.3). Kiedy ostrze znajduje
sie w pobliżu powierzchni próbki, siły działające pomiędzy ostrzem a próbką powodują
odchylenie dźwigni zgodnie z prawem Hooka. W tej sytuacji odkształcenie dźwigni jest

1najlepsza osiągana obecnie rozdzielczość układów MFM podawana przez „NanoScan Ltd”wynosi
10nm .
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Rysunek 3.2: Ułożenie próbki względm linijki sond Halla. Rysunek bez zachowania skali.
Sonda referencyjna znajduje się kilka milimetrów od reszty układu. Badana heterowarstwa
jest przyklejona do linijki sond tak, że odległość aktywnego obszaru sond od próbki nie
przekracza 0.1µm .

proporcjonalne do działających sił. Ugięcie jest mierzone za pomocą wiązki lasera odbitej
od dźwigni i padającej na matrycę fotodiód. W ten sposób wyznaczona zostaje siła
oddziaływania.

W ogólnym przypadku możliwe jest badanie topografii próbki, oddziaływania elektro-
statycznego między ostrzem a powierzchnią, sił van der Waalsa itd. Szczegółowe omó-
wienie różnych technik badawczych opartych na idei pomiaru oddziaływania ostrza z
powierzchnia próbki znajduje się w przeglądowej pracy [64].

Zastosowanie ostrza pokrytego ferromagnetykiem pozwala mierzyć długozasięgowe od-
działywanie magnetyczne pomiędzy ostrzem a obecnymi w próbce domenami. Ostrze
znajduje się w odległości kilkudziesięciu nm nad powierzchnią próbki i jest wprawione
w drgania o częstości bliskiej częstości rezonansowej dźwigni (typowe wartości częstości
rezonansowej są rzędu kilkudziesięciu kHz). Obecność momentów magnetycznych wpływa
na przesuniecie fazy drgań dźwigni zgodnie z wyrażeniem [65]:

∆φ ∼ Q

k

∂F

∂z
, (3.2)

gdzie Q jest dobrocią oscylującej dźwigni, k oznacza współczynnik sprężystości, a F jest
siłą, z jaką próbka oddziałuje na ostrze. Śledzenie zmian ∆φ w zależności od pozycji
na próbce pozwala obserwować domeny, które są źródłem zmian wartości F . Teoretyczne
podejście do problemów związanych z pomiarami za pomocą MFM znajdują się w pracach
np. [65; 66]. Ilościowa analiza struktury FM za pomocą MFM jest utrudniona ze względu
na konieczność uwzględnienia geometrii ostrza oraz oddziaływanie próbka-ostrze, które
nie jest a priori znane [67].
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Rysunek 3.3: Główne części urządzenia typu AFM lub MFM. Zdjęcie krzemowej dźwigni
oraz ostrza wykonane skaningowym mikroskopem elektronowym. Dźwignia ma długość
120µm , szerokość 30µm oraz grubość 2.8µm [64] .

Badania struktur magnetycznych za pomocą MFM przeprowadzane były w Instytu-
cie Fizyki PAN w Warszawie oraz we współpracy z Johns Hopkins University (JHU) w
Baltimore w USA.

3.3 Anomalny efekt Halla

Klasyczny efekt Halla był omawiany powyżej, przy okazji opisu układu do pomiaru lo-
kalnego namagnesowania. Poza opisanym już napięciem Halla UH w materiałach ma-
gnetycznych występuje dodatkowe napięcie proporcjonalne do wartości namagnesowania
materiałuM[68]. Pojawianie się tego napięcia związanego ze stanem magnetycznym okre-
ślane jest jako anomalny efekt Halla (AHE, ang.„anomalous Hall effect").

Na rysunku 3.4 pokazana jest geometria pomiaru AHE dla cienkiej warstwy. Prąd o
natężeniu I płynie w dodatnim kierunku osi „x”. W ogólnym przypadku wektory H i M
mogą być skierowane pod dowolnymi kątami, które określone są na rysunku. W pomiarze
AHE są trzy składniki, dające w sumie UH :

UH =
RHI

d
Bcos(α) +

µ0RsI

d
Mcos(θ) +

kI

d
M2sin2(θ)sin(2φ), (3.3)

gdzie d jest grubością warstwy. Pierwszy składnik sumy w równaniu 3.3 jest związany
z siłą Lorentza działającą na elektrony - ten człon pojawił się już przy omawianiu „nor-
malnego” efektu Halla. Pojawienie się drugiego składnika jest spowodowane wpływem
rozpraszania nośników, którego mechanizm jest uzależniony od kierunku spinu. Składnik
ten zależy od prostopadłej składowej M i powoduje powstanie pola elektrycznego prosto-
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Rysunek 3.4: Geometria pomiaru AHE. α jest kątem między wektorem zewnętrznego pola
H a normalną do próbki, θ jest kątem między wektorem magnetyzacji M a normalną oraz
φ jest kątem między kierunkiem przepływu prądu I a składową M, leżącą w płaszczyźnie
próbki.

padłego do Mz i kierunku prądu. Trzeci składnik powoduje powstanie tzw. planarnego
efektu Halla (PHE, ang.„planar Hall effect”)[69].

W przypadku warstw, które są badane w niniejszej pracy θ = 0, ze względu na silną
anizotropię. Ponadto stosowana procedura pomiarowa powoduje, że α = 0 - pole jest
przykładane prostopadle do warstw. Dzięki tym warunkom wzór 3.3 ulega uproszczeniu:

UH =
RHI

d
B +

µ0RsI

d
M. (3.4)

Warto zwrócić uwagę, że składniki we wzorze 3.4 są odwrotnie proporcjonalne do grubości
próbki. Sygnał w magnetometrach jest zwykle proporcjonalny do d, co w przypadku
bardzo cienkich próbek może utrudniać pomiar lub wręcz go uniemożliwiać. Odwrotna
proporcjonalność wartości UH od grubości warstwy w przypadku AHE, czyni tę metodę
bardzo efektywną w pomiarach ultra cienkich warstw magnetycznych.

Transportowa charakteryzacja magnetycznych własności wielowarstw została przepro-
wadzona we współpracy z École Polytechnique w Palaiseau we Francji.

3.4 SQUID

Zasada działania magnetometru typu SQUID (ang.„ Superconducting Quantum Interfe-
rence Device”) opiera się na efektach obserwowanych w złączach Josephsona [70; 71].
Wykorzystywany jest fakt kwantowania strumienia pola magnetycznego wewnątrz za-
mkniętego pierścienia oraz interferencja funkcji falowych, opisujących nośniki prądu.

W lewej części rysunku 3.5 pokazano przekrój przez podwójne złącze Josephsona. W
nadprzewodzącym materiale znajdują się wąskie obszary normalne w punktach „a” i „b”,
przez które mogą tunelować nadprzewodzące nośniki. W praktyce najczęściej stosuje się
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Rysunek 3.5: Przekrój przez podwójne złącze Josephsona (lewa część). Wartość mak-
symalnego prądu, jaki może płynąć bez strat przez złącza w zależności od strumienia
indukcji pola zawartego w konturze „C” (prawa część) [16].

cienkie warstwy w konfiguracji nadprzewodnik/izolator/nadprzewodnik. Rozważając prąd
I o wartości mniejszej od wartości krytycznej Ic, płynący wzdłuż konturu „C” otrzymuje
się wyrażenie [16]:

I = 2Iccos
(πΦ

Φ0

)
sin

(
γ +

πΦ

Φ0

)
, (3.5)

gdzie Φ jest całkowitym strumieniem pola zawartym wewnątrz konturu „C”. γ jest
określona jako różnica faz funkcji falowych, opisujących nośniki prądu odpowiednio po
lewej i po prawej stronie złącza „b”. Kiedy wartość Φ w układzie jest stała, jedynym
parametrem, który dopasowuje się do płynącego prądu jest γ. Ze wzoru 3.5 wynika
maksymalna wartość prądu IMAX , który może bez strat płynąć przez złącza:

IMAX = 2Ic | cos
(πΦ

Φ0

) | . (3.6)

Oscylacyjny charakter zależności IMAX(Φ) został pokazany w prawej części rysunku
3.5. Zmierzenie tej zależności pozwala ocenić zmiany strumienia pola z dużą dokładnością,
którą ogranicza tylko szum termiczny złączy rzędu 10−5Φ0 [17].

Praktyczna realizacja przedstawionej powyżej idei jest źródłem wielu interesujących
problemów. Rozwiązanie ich zaowocowało powstaniem wysoce wysublimowanych urzą-
dzeń. Ze względu na specyfikę swojej konstrukcji, SQUID jest nie tylko narzędziem pomia-
rowym, ale sam bywa przedmiotem badań [72; 73]. Magnetyczne własności heterostruktur
zostały zbadane na urządzeniu znajdującym się w Johns Hopkins University w USA.



Rozdział 4

Przygotowanie i wstępna
charakteryzacja próbek

4.1 Otrzymywanie warstw

Wszystkie warstwy metaliczne zastosowane w badaniach zostały wykonane we współ-
pracy z JHU. Próbki tlenkowe powstały w IF PAN. Warstwy metaliczne były wykonane
w urządzeniu do rozpylania katodowego (ang.„sputtering”), natomiast warstwy tlenkowe
osadzone zostały za pomocą urządzenia do ablacji laserowej.

Układ warstw w badanych próbkach został schematycznie przedstawiony na rysunku
4.1(a). Na krzemowym (Si) podłożu o orientacji (001) leży warstwa amorficznego Si o
grubości 3 nm. Następnie znajduje się warstwa platyny (Pt) o grubości 10 nm, która
stanowi podkładkę pod supersieć ferromagnetyczną. Szczegóły układu warstw w super-
sieci omówione są w dalszej części. Warstwa nadprzewodzącego niobu (Nb) o grubości 78
nm jest oddzielona od supersieci FM warstwą amorficznego Si o grubości 3 nm. Dzięki
zastosowaniu izolującej warstwy oddzielającej nadprzewodnik i FM w układzie osłabiony
jest efekt bliskości. Całość jest przykryta kolejną warstwą Si o grubości 3 nm, w celu
uniknięcia wpływu czynników zewnętrznych na Nb. Podobną kolejność wzrostu warstw
stosowano w przypadku próbek z NbN. Różnica polega na zastosowaniu warstwy NbN
o grubości 75 nm w miejsce Nb. Warstwy metaliczne osadzane były w temperaturze
pokojowej w warunkach wysokiej próżni.

YBCO krystalizuje w zmodyfikowanej strukturze perowskitu o stałych sieci: a =
3.82Å, b = 3.89Å i c = 11, 68Å. YBCO jest materiałem o własnościach silnie anizo-
tropowych. Warstwa YBCO osadzona została na podłożu zaprojektowanym na potrzeby
tego wzrostu - SAT/CAT/LA o wzorze:

(SrAl0.5Ta0.5O3)0.7(CaAl0.5Ta0.5O3)0.1(LaAlO3)0.2. SAT/CAT/LA ma strukturę pe-
rowskitu i stałą sieci w płaszczyźnie a = 3.8741Å, co zapewnia bardzo dobrą jakość uzy-
skanych warstw [74; 75]. Warstwa YBCO naniesiona została w temperaturze T = 785oC
w atmosferze tlenu o ciśnieniu 100 mTr. Po osadzeniu była schładzana z szybkością 5
oC/min., pozostając w atmosferze O2 o ciśnieniu 300 Tr. Temperatura, w której rośnie
warstwa jest w stanie zniszczyć strukturę wielowarstwy ferromagnetycznej, co powoduje
konieczność osadzania najpierw warstwy YBCO a później warstw Co i Pt. Proces wzrostu
warstwy YBCO przeprowadzony został w IF PAN przy użyciu układu do ablacji lasero-
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Rysunek 4.1: Układ warstw w próbkach przedstawiony bez zachowania skali. „FM” ozna-
cza wielowarstwę FM. Szczegóły struktury FM podane są w tekście.

wej. Szczegóły procesu wzrostu i badania strukturalne uzyskanych w ten sposób warstw
opisane są pracy [75]. Z pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej wynika, że warstwa została
osadzona tak, że oś c jest skierowana prostopadle do płaszczyzny próbki. Grubość warstwy
nadprzewodzącej wynosiła ok. 200 nm.

Następnie warstwa została przeniesiona do komory rozpylania katodowego i wyho-
dowano strukturę FM taką, jak w przypadku próbki [Co(4)Pt(10)]8, której szczegółowe
omówienie znajduje się w dalszej części. Schemat struktury próbek z warstwą YBCO
znajduje się na rysunku 4.1(b).

4.2 Własności magnetyczne wielowarstw Co/Pt

Jednym z typowych działań, które mają na celu określenie własności wielowarstw fer-
romagnetycznych, jest pomiar krzywej histerezy, którą można wyznaczyć dzięki użyciu
magnetometrów lub AHE. Rozkład planarny momentów magnetycznych w warstwie FM
uzyskuje się poprzez pomiary MFM.

Idea układu FM z łatwym kierunkiem magnesowania prostopadłym do powierzchni
warstwy jest realizowana m.in. w supersieciach składających się z cienkich warstw FM
leżących na przemian z metalicznymi warstwami. W eksperymentach stosowano próbki
zawierające kobalt (Co) jako FM oraz platynę (Pt) jako warstwy metaliczne. Odpowiedni
dobór parametrów takich wielowarstw (grubość warstw Co i Pt - dCo, dPt oraz ilość
warstw, NFM) pozwala na ustalenie anizotropii oraz dobór wartości charakterystycznych
pól: koercji (Hc) oraz nukleacji (Hn). Ważnym parametrem, który określa własności FM
jest kombinacja wielkości wymienionych powyżej - mianowicie, całkowita grubość warstwy
FM d = (dPt + dCo)NFM . Szczegóły dotyczące parametrów wielowarstw zamieszczone są
w tabeli 4.1.

W przypadku heterostruktur, które zawierają Nb, nazwy próbek zostały określone tak,
że zawierają niezbędne informacje o strukturze danej wielowarstwy: [Co(dCo)Pt(dPt)]NFM

,
gdzie dCo i dPt są grubościami warstw odpowiednio kobaltu i platyny wyrażonymi w Å a
NFM jest ilością powtórzeń sekwencji Co/Pt. Heterostruktury z warstwami nadprzewod-
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Rysunek 4.2: Krzywe histerezy dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 uzyskane za pomocą pomiarów
SQUID i AHE w T = 10 K (lewa część). Histereza przedstawiona za pomocą para-
metru s, zaznaczono strzałkami: pole nukleacji Hn, pole koercji Hc oraz części histerez
odpowiadające procesom przemagnesowania dla s− i s+ (prawa część).

ników innymi niż Nb określone zostały nazwami tych nadprzewodników.
W celu zbadania przebiegu M(H) stosuje się standardową metodę dla FM: H jest

zwiększane do uzyskania stanu nasycenia wielowarstwy FM (dla stosowanych wielowarstw
pole wystarczające do nasycenia wynosi ok. 3 kOe), następnie H jest stopniowo wyłączane
po czym procedura jest powtarzana z H skierowanym przeciwnie niż poprzednio. Uzyskuje
się w ten sposób krzywą histerezy M(H), która ma charakterystyczny przebieg (rysunek
4.2).

Przyjmujemy następującą konwencję: momenty magnetyczne skierowane zgodnie ze
zwrotem dodatniego pola określamy jako skierowane "do góry", odpowiednio momenty
zwrócone tak, jak pole ujemne nazywamy skierowanymi "do dołu". Zdefiniowany został
ponadto parametr opisujący stopień przemagnesowania s± ≡ 1

2
( M

Ms
+1). Ms jest wartością

namagnesowania w stanie nasycenia po przyłożeniu dużego dodatniego pola H. Wielkość
s określa jaka część momentów magnetycznych jest skierowana „do góry”. Indeks przy
wielkości s opisuje zwrot pola magnetycznego, którym nasycano warstwę FM zgodnie z
konwencją: „+” dla pola dodatniego oraz „−” dla ujemnego. Dla przykładu s− = 0.25
oznacza, że warstwa FM była nasycana w ujemnym polu oraz 25% momentów jest skiero-
wanych "do góry", czyli jest to początek procesu reorientacji momentów magnetycznych.
Krzywa histerezy, gdzie namagnesowanie jest wyrażone za pomocą parametru s znajduje
się w prawej części rysunku 4.2.

Istotnym zagadnieniem jest stabilność danej konfiguracji FM, określonej przez para-
metr „s”. Zbadany został efekt relaksacji na przykładzie próbki [Co(6)Pt(3)]4 w tempe-
raturze T = 10 K. Na rysunku 4.3(a) pokazano przebieg zmian pola zewnętrznego w
trakcie procedury, która była używana w celu uzyskania stanu częściowego namagnesowa-
nia. Liczby zaznaczone na rysunku identyfikują kolejne etapy tego procesu. Na początku
procedury przykładane jest duże pole (H = −2 kOe), które nasyca warstwę FM (1).
Następnie pole jest wyłączane (2). Przyłożone później pole określa stopień przemagne-
sowania warstwy FM (3). Pole zostaje wyłączone (4) a wartość namagnesowania jest
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Tablica 4.1: Parametry wielowarstw FM, gdzie: dPt i dCo grubości warstw Pt i Co, NFM

- ilość powtórzeń sekwencji Co/Pt, Hc i Hn pola koercji i nukleacji, d = (dPt + dCo)NFM

- całkowita grubość warstwy FM. Symbol „* ” oznacza próbkę osadzaną w polu.

Nazwa próbki dPt [nm] dCo [nm] NFM Hn [Oe] Hc [Oe] d [nm]
[Co(4)Pt(10)]8 1 0.4 8 700 730 11.2
[Co(6)Pt(3)]8 0.3 0.6 8 640 720 7.2
[Co(6)Pt(14)]8 1.4 0.6 8 210 320 16
[Co(6)Pt(14)]∗8 1.4 0.6 8 65 200 16
[Co(6)Pt(3)]4 0.3 0.6 4 950 970 3.6
[Co(6)Pt(14)]4 1.4 0.6 4 490 510 8

NbN 0.4 1.4 8 185 270 14.4
YBCO 0.4 1 8 350 475 11.2
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Rysunek 4.3: Badanie efektu relaksacji w próbce [Co(6)Pt(3)]4 w T = 10 K. Zależność
czasowa zewnętrznego pola H (a). Zmiany RH w trakcie przebiegu eksperymentu. W
powiększeniu pokazane przebieg zmian RH dla t > 0 s (b). Części oznaczone na rysunkach
kolejnymi liczbami odpowiadają odpowiednim etapom procedury: (1) nasycenie warstwy
FM, (2) wyłączenie pola H, (3) ustalenie konfiguracji FM, (4) ponowne wyłączenie pola
(t = 0 s).
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Rysunek 4.4: Kolekcja histerez dla wielowarstw o odpowiednich parametrach opisanych
w legendzie rysunku. Widoczna zależność Hc(d).

rejestrowana przez następne kilka minut. Niewielkie zmiany, widoczne na powiększeniu
w części (b) rysunku 4.3 spowodowane są przez szum aparaturowy i nie są związane ze
zmianami w FM. Oznacza to brak znaczącego efektu relaksacji w obserwowanej skali
czasowej (∆t = 5 min). Jednocześnie taki rezultat pozwala sądzić, że w typowej skali cza-
sowej dalszych pomiarów (około 1 h), również nie należy się spodziewać istotnych zmian
namagnesowania wywołanych przez relaksację.

Po nasyceniu warstwy FM i wyłączeniu pola warstwy wykazują istnienie remanencji
magnetycznej. M(0) po nasyceniu nie różni się znacznie od Ms, czyli układ jest cią-
gle w stanie jednodomenowym. Po zmianie kierunku H, pole jest stopniowo zwiększane
- od zera aż do osiągnięcia wartości Hn, przy której rozpoczyna się proces reorientacji
momentów magnetycznych. W trakcie dalszych zmian pola we wszystkich badanych wie-
lowarstwach następuje bardzo szybka zmiana namagnesowania (strome fragmenty histerez
na rysunkach 4.2 i 4.4). Wielowarstwy różnią się jednak długością tego obszaru - w prób-
kach [Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]4 stanowi on odpowiednio ok.20% i 80% całego procesu
odwracania momentów. Różnice kształtów histerez mają związek ze zmianami składu
warstw.

Wartość Hc zależy od całkowitej grubości warstwy FM, d, co zostało pokazane na
rysunku 4.4. Dla mniejszych wartości d uzyskuje się większe Hc. Efekt ten można wytłu-
maczyć dzięki jakościowym rozważaniom: zmniejszenie d powoduje zwiększenie rozmiaru
domen[58], co utrudnia ich odwracanie a tym samym powoduje wzrost Hc. Domeny stają
się większe przy małych grubościach, ze względu na wzrost udziału energii ściany dome-
nowej w całkowitej energii układu.
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Proces przemagnesowania zależy również od NFM i dPt [54]. Wielowarstwa składająca
się z większej ilości powtórzeń warstw Co i Pt charakteryzuje się większym nieporządkiem,
związanym ze wzrostem liczby międzypowierzchni. Istniejące w strukturze liczne defekty,
stanowią centra nukleacji, gdzie rozpoczyna się proces reorientacji momentów. Ułatwienie
odwracania momentów wpływa na obniżenie wartości pola Hn.

Szczegółowe badania zależności Hc(dPt) wykazały jej niemonotoniczność. Lokalne mi-
nimum występuje dla dPt ≈ 1.4 nm. Oscylacyjne zachowanie Hc(dPt) należy wiązać z
oddziaływaniem typu RKKY pomiędzy warstwami Co. W rozważanym przypadku od-
działywanie to propaguje się poprzez warstwy Pt. Siła oddziaływania oscyluje ze wzro-
stem dPt, jednak obecność warstw Pt zwiększa sprzężenie FM pomiędzy warstwami Co
niezależnie od dPt. W tego typu warstwach nie występuje oddziaływanie antyferromagne-
tyczne pomiędzy warstwami Co [54]. W badanych strukturach dPt jest na tyle mała, że
oddziaływanie z warstwami Co powoduje polaryzacje większości atomów w warstwie Pt.
Zwiększanie dPt prowadzi do wzrostu Ms i jednocześnie podnosi liczbę centrów nukleacji,
czyli obniża Hn.

Zmiany parametrów warstw FM znajdują swoje odzwierciedlenie w przebiegu procesu
odwracania momentów magnetycznych. W przypadku warstw o dużym NFM i dużym d
rozpoczyna się on na centrach nukleacji. Ten etap odpowiada, wspomnianemu powyżej,
stromemu fragmentowi histerezy np. dla próbki [Co(6)Pt(14)]8. Zwiększanie pola H
powoduje rozrost fraktalnych struktur wokół centrów nukleacji. Dalsza część procesu
zmiany kierunku M odbywa się poprzez stopniowe odwracanie pojedynczych momentów,
co następuje wolno ze zmianą H. Na krzywej histerezy ta część jest widoczna jako obszar
o mniejszym nachyleniu - charakterystyczny „ogon”. Dla wielowarstw o małym NFM i
małym d uporządkowanie jest większe, przez co centra nukleacji są nieliczne. Ze względu
na małą wartość dPt, duże znaczenie ma oddziaływanie pomiędzy warstwami Co, które
inicjuje powstanie ściany domenowej. Przy dostatecznie dużym H rozpoczyna się szybka
zmiana orientacji momentów. Jest to związane z ruchem ściany domenowej, która może
przesuwać się swobodnie na całej powierzchni próbki. Proces zwalnia, kiedy większość
momentów zostanie odwrócona. Szczegóły przebiegu reorientacji momentów opisane są
np. w [56].

Szczegółowa analiza kształtu domen w zależności od stopnia zaawansowania procesu
przemagnesowania znajduje się na rysunku 4.5. Badania zostały przeprowadzone dla
próbki [Co(4)Pt(10)]8. Stany, w jakich znajdowała się warstwa FM w trakcie pomia-
rów, są identyfikowane przez odpowiednie punkty na krzywej histerezy oraz są określone
przez wartości parametru s. Jasne obszary w tym przypadku odpowiadają położeniom
momentów magnetycznych, które uległy odwróceniu. W początkowym etapie procesu
reorientacji (zaznaczonym niebieską strzałką, s+ = 0.92) istotną rolę odgrywają centra
nukleacji, gdzie pierwsze momenty odwracają się. Centra najczęściej związane są z de-
fektami struktury FM - energetycznie korzystne jest dla układu, aby w tych miejscach
rozpoczęło się przemagnesowanie. Na rysunku widoczne są dwa izolowane od siebie ob-
szary, wokół których gromadzą się odwrócone momenty, zgrupowane w domeny o niere-
gularnych, „poszarpanych” kształtach. Zwiększanie H prowadzi do połączenia wcześniej
izolowanych obszarów i dalszy rozrost w kierunku, gdzie jest brak odwróconych momen-
tów (żółta strzałka, s+ = 0.5). Ten etap następuje gwałtownie, M zmienia się bardzo
szybko. Istotny dla dalszych rozważań jest fakt, że pomiędzy odwróconymi już momen-
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Rysunek 4.5: Ewolucja struktury domenowej w zależności od stopnia przemagnesowania
warstwy FM (NFM = 8, dCo = 0.4 nm, dPt = 1 nm. Wartości parametru s: (od góry)s+ =
0.92, s+ = 0.5, s+ = 0.2, s+ = 0.08. Obrazy mają rozmiary 40× 40µm2.

Rysunek 4.6: Układ domen dla s+ ≈ 0.2 przy T = 300 K w zależności od grubości
warstwy Pt - NFM = 8, dCo = 0.6 nm oraz odpowiednio od lewej dPt = 0.3, 1.2, 2 nm.
Prezentowane obszary mają rozmiary 10× 10µm2
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Rysunek 4.7: Histereza dla próbki [Co(6)Pt(14)]∗8. Skala półlogarytmiczna.

tami pozostają niewielkie obszary o momentach nieodwróconych. W miarę zajmowania
coraz większej powierzchni przez odwrócone momenty proces przemagnesowania zwalnia.
Wzrost H powoduje odwracanie momentów, które nie zmieniły jeszcze swojej orientacji i
znajdują się pomiędzy odwróconymi obszarami. W ten sposób tworzą się domeny reszt-
kowe (DR): wąskie obszary, układające się w chaotyczną sieć (ciemne obszary widoczne
na rysunku wskazanym czerwoną strzałką, s+ = 0.2). Blisko stanu pełnego nasycenia
pozostają już tylko pojedyncze nieodwrócone domeny. Mają one podobny kształt do opi-
sanych powyżej, ale znacznie mniejszą gęstość (rysunek wskazywany brązową strzałką,
s+ = 0.08).

Należy oczekiwać, że wraz ze zmianami parametrów wielowarstwy występują różnice
w kształcie DR. Na rysunku 4.6 pokazane są obrazy MFM dla próbek o następujących
parametrach: NFM = 8, dCo = 0.6 nm, dPt = 0.3, 1.2, 2 nm. Warstwy FM znajdują się w
stanie, leżącym na „ogonie” krzywej histerezy, określanym przez s+ ≈ 0.2, a więc zawierają
DR pokazane jasnym kolorem. W próbce z najcieńszą warstwą Pt otrzymuje się układ
nieregularnych DR o różnych szerokościach. Obszary o rozmiarach od kilku do kilkunastu
µm2 połączone są wąskimi przesmykami o szerokościach ok. 200 nm. Odległości między
centrami domen wynoszą 1-2 µm. W wielowarstwie FM o pośredniej wartości dPt obrazy
MFM wykazują największą gęstość domen spośród trzech omawianych warstw. Ma to
związek z minimum oddziaływania RKKY pomiędzy warstwami Co dla tej wartości dPt.
Domeny mają podłużne kształty o szerokościach ok. 350 nm, średnia odległość między
nimi to ok. 0.5 µm. Struktura FM, w której dPt = 20 nm, składa się z chaotycznie, rzadko
rozłożonych obszarów o długości kilku µm i szerokości ok. 450 nm.

Komentarza wymaga sytuacja w próbce YBCO. Ze względu na osadzanie wielowar-
stwy Co/Pt na YBCO, domeny FM są średnio dwukrotnie mniejsze niż dla próbki z Nb
o takiej samej strukturze FM [35]. Jest to prawdopodobnie związane ze zwiększonym
nieporządkiem wywołanym obecnością warstwy YBCO pod wielowarstwą FM.
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Rysunek 4.8: Układ domen uzyskany po demagnetyzacji w polu prostopadłym do płasz-
czyzny próbek w zależności od grubości warstwy Pt - NFM = 8, dCo = 0.6 nm oraz odpo-
wiednio od lewej dPt = 0.3, 1.2, 2 nm. Prezentowane obszary mają rozmiary 10× 10µm

Szczególnym przypadkiem jest próbka [Co(6)Pt(14)]∗8, która osadzana była w zewnętrz-
nym polu magnetycznym o wartości ok. 100 Oe skierowanym równolegle do płaszczyzny
próbki. Obecność pola wymuszała orientację momentów w kierunku trudnej osi magne-
sowania, co mogło wpłynąć na pojawienie się dodatkowego nieporządku w wielowarstwie.
Skutkiem tego zabiegu było trzykrotne obniżenie wartości Hn oraz zmniejszenie Hc o ok.
50% w porównaniu z odpowiednimi wielkościami dla podobnej warstwy osadzanej bez
pola . Histereza dla próbki [Co(6)Pt(14)]∗8 przedstawiona jest na rysunku 4.7. Widoczny
jest obszar, na którym odbywa się odwracanie momentów magnetycznych o szerokości
ok. 1.1 kOe. Dla tak niskiej wartości Hc przy dużej długości „ogona” w wielowarstwie
[Co(6)Pt(14)]∗8 prawdopodobnie znajdują się domeny o małych rozmiarach. Konieczność
pomiarów MFM w temperaturze pokojowej i niska wartość Hn uniemożliwiły bezpośrednie
wyznaczenie parametrów struktury domenowej: ustalony układ domen był „zamazywany”
w trakcie prób uzyskania obrazów.

Układy domen w warstwach FM można uzyskiwać nie tylko dzięki przemagnesowaniu
do pewnego stanu określanego przez s. Charakterystyczny układ domen uzyskuje się po
przeprowadzeniu procedury demagnetyzacji, która pozwala wytworzyć taką samą ilość do-
men o przeciwnie skierowanych momentach. Proces demagnetyzacji w polu równoległym
do powierzchni warstwy z łatwą osią magnetyzacji prowadzi do powstania układu domen
o stosunkowo małych rozmiarach [76]. Niewielkie rozmiary domen są spowodowane przez
to, że momenty magnetyczne poddane działaniu pola są w stanie sfrustrowanym. Praw-
dopodobieństwo ustawienia danego momentu magnetycznego „do dołu” i „do góry” jest
takie samo. Demagnetyzacja w polu równoległym wywołuje lekką anizotropię kształtu
domen w kierunku przyłożonego pola. Kiedy pole demagnetyzujące przyłożone jest pod
kątem α do płaszczyzny próbki otrzymywane są domeny o rozmiarach pośrednich.

Proces demagnetyzacji, wykorzystany w tej pracy, polegał na przyłożeniu do warstwy
dużego pola (H ≈1 T) skierowanego prostopadle lub równolegle do płaszczyzny warstwy.
Następnie pole jest zmieniane zgodnie z regułą: Hn+1 = 0.9Hn, gdzie n oznacza numer
kolejnego włączenia pola, przy każdym kroku był zmieniany zwrot przykładanego pola.

Na rysunku 4.8 pokazane są obrazy MFM dla próbek o następujących parametrach:
NFM = 8, dCo = 0.6 nm, dPt = 0.3, 1.2, 2 nm. Warstwy zostały zdemagnetyzowane polem



50ROZDZIAŁ 4. PRZYGOTOWANIE I WSTĘPNA CHARAKTERYZACJA PRÓBEK

prostopadłym do płaszczyzny próbek. Wielowarstwa, gdzie dPt = 1.2 nm, charakteryzuje
się wąskimi domenami, które tworzą labiryntową strukturę. Szerokość domen zmienia
się niewiele na badanym obszarze i wynosi ok. 300 nm. W tym przypadku uzyskuje się
najbardziej izotropowy rozkład domen.

Supersieć FM, w której dPt = 0.3 nm ma podobny układ domen do omówionego
powyżej. Jednak szerokość domen w tym przypadku jest większa (ok. 400-500 nm) oraz
nie jest tak jednorodna jak dla warstwy z dPt = 1.2 nm. Ponadto, występują tutaj typowe
obiekty obserwowane wcześniej dla warstwy z dPt = 0.3 nm: obszary o powierzchni kilku
µm2 połączone wąskimi ścieżkami.

Wielkość domen wytwarzanych w procesie demagnetyzacji zależy od kierunku przyło-
żonego pola zewnętrznego. Fakt ten ilustrują rysunki 4.9 i 4.10, gdzie porównano rezultaty
pomiarów przeprowadzonych na próbkach [Co(6)Pt(3)]8 i [Co(6)Pt(14)]8. Układ domen
został otrzymany przez demagnetyzację w polu prostopadłym (lewa część rysunków 4.9 i
4.10) oraz równoległym (środkowa część rysunków 4.9 i 4.10). Dla porównania zamiesz-
czono również obrazy MFM uzyskane dla DR (prawa część rysunków 4.9 i 4.10), wybrany
stany bliskie największej gęstości DR.

Układ domen uzyskanych dzięki procesowi demagnetyzacji jest na tyle regularny, że
można wyznaczyć statystykę rozkładu domen. W przypadku DR możliwe jest jedynie
podanie grubego oszacowania rozmiarów.

Obrazy MFM z rysunku 4.9 zostały uzyskane dla próbki [Co(6)Pt(3)]8. Wyznaczona
szerokość dla domen po przeprowadzeniu demagnetyzacji w polu prostopadłym wynosi
970±150 nm (lewa część rysunku 4.9). Widoczna jest zasadnicza zmiana w rozkładzie i
rozmiarach domen po demagnetyzacji w polu równoległym do płaszczyzny próbki. Sze-
rokość domen ulegają zmniejszeniu do wartości 470±150 nm, ponadto domeny wykazują
lekką tendencję do ustawiania się zgodnie z kierunkiem przykładanego pola (środkowa
część rysunku 4.9). Jednak brak jest uporządkowania na skali odległości większej niż
kilka µm. Rozmiary DR dla s+ = 0.4 wynoszą odpowiednio dla małych i dużych obsza-
rów: 300-600 nm i 1000-2000nm (prawa część rysunku 4.9).

Rysunek 4.10 przedstawia dane dla próbki [Co(6)Pt(14)]8. Szerokość domen po de-
magnetyzacji w polu prostopadłym wynosi 610 ± 60 (lewa część rysunku 4.10). Również
w przypadku próbki [Co(6)Pt(14)]8, proces demagnetyzacji polem równoległym prowadzi
do zmniejszenia szerokości domen, która jest równa 440 ± 50 nm. Następuje istotna reor-
ganizacja rozkładu domen: stają się wyraźnie skierowane zgodnie z przykładanym polem.
Tworzy się układ charakterystycznych domen paskowych (środkowa część rysunku 4.10).
Rozmiary DR dla s+ = 0.35 wynoszą: 300-600 nm (prawa część rysunku 4.9).

4.3 Podstawowe własności stanu nadprzewodzącego

W tabeli 4.2 znajdują się parametry warstw nadprzewodzących zastosowane w badanych
heterostrukturach.

Dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 wyznaczone zostały wartości Hc1 i Hc2 za pomocą megne-
tometru SQUID. Określenie wartości pól krytycznych umożliwia oszacowanie charaktery-
stycznych wielkości: λ oraz ξ. Takie same wartości wyznaczonych parametrów zostały
przyjęte dla pozostałych heterowarstw, zawierających Nb. Warstwy osadzane były z za-



4.3. PODSTAWOWE WŁASNOŚCI STANU NADPRZEWODZĄCEGO 51

Rysunek 4.9: Układ domen dla próbki [Co(6)Pt(3)]8 w stanie (od lewej):po demagnetyza-
cji w polu prostopadłym (szerokość 970±150 nm), po demagnetyzacji w polu równoległym
(470±150 nm), po namagnesowaniu do s+ = 0.4 (300-600 nm dla małych domen oraz
1000-2000 nm dla dużych domen). Prezentowane obszary mają rozmiary 20× 20 mum2.

Rysunek 4.10: Układ domen dla próbki [Co(6)Pt(14)]8 w stanie (od lewej): po dema-
gnetyzacji w polu prostopadłym (610±60 nm), po demagnetyzacji w polu równoległym
(440±50 nm), po przemagnesowaniu do s+ ≈ 0.35 (300-600 nm). Prezentowane obszary
mają rozmiary 20× 20µm2.
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Tablica 4.2: Parametry warstw nadprzewodzących w heterostrukturach, gdzie: dS jest
grubością warstwy nadprzewodzącej, λ(0) i ξ(0) to, odpowiednio, głebokość wnikania i
długość koherencji w T = 0 K, Tc jest temperaturą krytyczną wyznaczoną, gdy wielo-
warstwa FM znajdowała się w stanie nasycenia. Symbol „* ” oznacza próbkę osadzaną w
polu.

Nazwa próbki Struktura FM Nazwa S dS [nm] λ(0) [nm] ξ(0) [nm] Tc [K]
[Co(4)Pt(10)]8 [Co(4)Pt(10)]8 Nb 78 66 13.8 8.8
[Co(6)Pt(3)]8 [Co(6)Pt(3)]8 Nb 78 66 13.8 8.6
[Co(6)Pt(14)]8 [Co(6)Pt(14)]8 Nb 78 66 13.8 8.5
[Co(6)Pt(14)]∗8 [Co(6)Pt(14)]8 Nb 78 66 13.8 8.5
[Co(6)Pt(3)]4 [Co(6)Pt(3)]4 Nb 78 66 13.8 -

NbN [Co(4)Pt(14)]8 NbN 75 250 7 12
YBCO [Co(4)Pt(10)]8 YBCO 200 λab=150, λc=800 ξab=2, ξc=0.4 88

chowaniem podobnych warunków wzrostu. Dodatkowym potwierdzeniem podobnej jako-
ści próbek są małe różnice wartości Tc pomiędzy warstwami.

W celu zmierzenia Hc2 próbka była schładzana znacznie poniżej spodziewanej warto-
ści Tc. Następnie włączane było pole magnetyczne i próbka była powoli ogrzewana aż do
temperatury powyżej Tc. W momencie, gdy próbka przechodziła w stan normalny otrzy-
mywano wartość Tc w danym polu. Powtarzając tę procedurę dla różnych pól dostaje
się fragment diagramu fazowego prezentowanego w rozdziale pierwszym na rysunku 1.4.
Dzięki temu po odwróceniu otrzymuje się zależność Hc2(T ) pokazaną na rysunku 4.11(a).
Zależność tę można ekstrapolować do niskich pól, dla T = 0 K wyznaczone pole kry-
tyczne Hc2(0) = 17300 ± 400 Gs. Wartość pola krytycznego pozwala oszacować długość
koherencji, zgodnie ze wzorem 1.13. W ten sposób dostajemy ξ(0) = 13.8 nm.

Określenie Hc1 dla warstwy jest bardziej kłopotliwe ze względu na obecność bariery
powierzchniowej [18]. Aby wyznaczyć Hc1 próbka była ochładzana do danej temperatury
poniżej Tc. Pole było stopniowo włączane, przy jednoczesnym pomiarze wartości nama-
gnesowania. Pole, dla którego przestawał być spełniony warunek H = −M jest uznawane
jako Hc1. Dzięki powtarzaniu całej procedury dla różnych wartości temperatur, uzyskuje
się zależność Hc1(T ) widoczną na rysunku 4.11(b). Wyznaczona na podstawie znajomości
Hc1 głębokość wnikania wynosi λ(0) = 66± 30 nm.

Zamieszczone w tabeli 4.2 wartości λ i ξ dla NbN oraz YBCO są danymi literaturo-
wymi. [77; 78]. Ze względu na anizotropię YBCO podane są wartości wzdłuż odpowied-
nich kierunków krystalograficznych.

Znajdujące się w tabeli 4.2 wartości Tc zostały wyznaczone, gdy odpowiednie wielo-
warstwy FM znajdowały się w stanie nasycenia.

Na rysunku 4.12 pokazane są przebiegi zależności Tc(s) dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 oraz
YBCO. Obecność DR powoduje obniżenie Tc. Takie zachowanie można tłumaczyć dużą
ilością ścian domenowych dla s ≈ 0.5. Powodują one powstanie rozproszonego pola ma-
gnetycznego (ang. „stray field ”), które obniża wartość Tc. Można spodziewać się podob-
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Rysunek 4.11: Zależności temperaturowe pól Hc2 (lewa część) i Hc1 (prawa część)
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nego efektu dla pozostałych próbek z warstwą Nb. Zmiana wywołana przez pojawienie się
domen jest tego samego rzędu w obydwu przypadkach, wynosi ∆Tc/Tc ≈ 0.6%. Podobny
rezultat został otrzymany dla warstwy Pb [79].

4.4 Podsumowanie
W rozdziale omówiono strukturę i sposób otrzymywania heterostruktur.

W dalszej części rozdziału została przedstawiona analiza własności FM wielowarstw
składających się z cienkich warstw Co i Pt, przeprowadzona na podstawie pomiarów
zależności M(H) oraz zebranych obrazów MFM.

Układ domen może zostać wytworzony w procesie przemagnesowania. Największą gę-
stość domen uzyskuje się w końcowym etapie tego procesu (s+ ≈ 0.2). Otrzymywany jest
w ten sposób układ nieodwróconych DR „zanurzonych” w matrycy odwróconych momen-
tów.

Wielkość i kształt domen zależą od całkowitej grubości d. Dla małych wartości d
otrzymujemy strukturę dużych, nieregularnych DR. Warstwy o dużym d zawierają wąskie
DR o bardziej regularnych kształtach.

W procesie demagnetyzacji otrzymujemy układy domen quasi-paskowych, o takiej
samej ilości domen z momentami skierowanymi w dół i w górę. Demagnetyzacja w polu
równoległym pozwala uzyskać domeny o mniejszych rozmiarach niż proces demagnetyzacji
w polu prostopadłym.

Końcowa część poświęcona została przedstawieniu wyników pomiarów podstawowych
własności stanu nadprzewodzącego heterostruktur.



Rozdział 5

Pomiary w stanie nadprzewodzącym

5.1 Procedura pomiarowa

Eksperymenty były wykonywane dla różnych konfiguracji struktury domenowej w fer-
romagnetyku. Ustalenie określonego układu domen wymaga zastosowania odpowiedniej
procedury przygotowawczej. Próbka umieszczona jest w kriostacie tak, że warstwy są
prostopadłe do kierunku przykładanego pola magnetycznego. W temperaturze T = 10
K włączane zostaje pole o wartości H = 2 kOe, które jest dużo większe od wartości
pola koercji dla układu warstw Co/Pt. Warstwa ferromagnetyka zostaje w ten sposób
nasycona, momenty magnetyczne są zwrócone w tę samą stronę. Następnie pole zostaje
wyłączone. Ponownie jest przykładane pole do próbki, HEXP , ale o przeciwnym zwrocie
do pola, którym nasycano warstwę ferromagnetyczną. Wartość HEXP spełnia warunek
Hn > HEXP > Hc. W ten sposób otrzymuje się warstwę ferromagnetyczną, w której część
momentów ma taki sam zwrot jak HEXP .

Po ustaleniu struktury domenowej temperatura, w której znajduje się próbka, jest
obniżana poniżej temperatury krytycznej nadprzewodnika Tc. Temperatura ma istotne
znaczenie w obserwacji efektu MK ze względu na zależność λ(T ). Wartość λ determinuje
bowiem oddziaływanie wirów oraz energię związaną z kotwiczeniem wewnętrznym. W
celu osłabienia wpływu kotwiczenia wewnętrznego temperatura pomiaru powinna być jak
najbliższa Tc. W przypadku pomiarów z użyciem warstw Nb T/Tc wynosi ok. 0.86, 0.8,
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Rysunek 5.2: (lewa część) Histerezy w stanie nadprzewodzącym w zależności od pozycji
sondy pomiarowej. Czarna prosta opisana jest równaniem: HLOC(H) = −H, określa ona
obszar stanu Meissnera. (prawa część) Pełny przebieg histerez w T = 7.5 K w zależności
od pozycji sond pomiarowych

0.75 dla temperatur pomiaru T : 7.5 K, 7 K, 6.5 K, odpowiednio. Zmiany Tc wywołane
przez obecność DR powodują różnice wartości T/Tc nie przekraczające 1%. Próbki różnią
się nieznacznie między sobą wartościami Tc, wywołuje to zmiany T/Tc na poziomie 2%.

Po ustaleniu temperatury pole magnetyczne zostaje włączone i jego wartość wzrasta
do ok.100 Oe. Po osiągnięciu tej wartości pole jest zmniejszane do zera, kierunek i wartość
pola ulega zmianie aż do wartości -100 Oe, następnie pole magnetyczne zostaje stopniowo
wyłączane. Maksymalna wartość pola, jakie przykładane jest do próbki w trakcie pomia-
rów w stanie nadprzewodzącym, jest dużo niższa od Hc. W związku z tym, nie następują
zasadnicze zmiany struktury domenowej, czyli s = const w trakcie pomiaru. Niewielki
efekt związany z oddziaływaniem wir-domena jest omówiony w dalszej części rozdziału.
W trakcie zmian pola magnetycznego monitorowana jest wartość lokalnego pola magne-
tycznego HLOC lub namagnesowania M za pomocą układu sond Halla lub magnetometru
SQUID.

Wartość HLOC jest wyznaczana dzięki znajomości B za pomocą wzoru: HLOC =
B − µ0H. W układzie pomiarowym znajduje się sonda, przesunięta o kilka milimetrów
od próbki. Odległość ta zapewnia zaniedbywalnie małe oddziaływanie pomiędzy badaną
strukturą i samą sondą. Dzięki temu możliwe jest zmierzenie H oraz wpływu tła. Rysunek
5.1 przedstawia przebieg zależności B(H) oraz HLOC(H) dla niskich wartości H zmierzone
w okolicach środka próbki [Co(4)Pt(10)]8. Widoczny jest obszar charakterystyczny dla
stanu Meissnera, w którym HLOC = −H. Dalszy przebieg HLOC(H) jest także typowy
dla nadprzewodnika II rodzaju.

Układ sond Halla rejestruje HLOC wzdłuż prostej z rozdzielczością 20µm. Przykład
histerez w stanie nadprzewodzącym zarejestrowanych dla kilku sond w okolicach środka
próbki pokazany jest na rysunku 5.2. Środek próbki znajduje się w tym przypadku w
okolicach x = 140µm. Sonda w tym położeniu rejestruje histerezę o największej szerokości.
W miarę oddalania się od środka próbki histerezy są bardziej wąskie oraz skraca się obszar
odpowiadający stanowi Meissnera. Takie zachowanie odpowiada sytuacji, kiedy strumień
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Rysunek 5.3: Histerezy w stanie nadprzewodzącym dla różnych wartości parametrów s− i
s+ dla T = 7.5 K. Wstawki na rysunkach przedstawiają fragmenty histerezy FM w T = 10
K. Kolory zaznaczonych punktów odpowiadają kolorom krzywych dla kolejnych wartości
parametru s. Strzałki pokazują asymetrie opisane w tekście.

pola magnetycznego stopniowo wnika do próbki, począwszy od brzegu w kierunku środka
warstwy.

5.2 Kotwiczenie wirów w obecności domen resztkowych

5.2.1 Wpływ domen resztkowych na wnikanie strumienia

W zależności od konfiguracji warstwy FM, określanej przez parametr s, zmienia się od-
działywanie wirów i domen, co manifestuje się w zmianach wnikania strumienia magne-
tycznego do próbki. Te zmiany powodują, z kolei, zmiany w szeregu wielkości obserwo-
wanych w stanie nadprzewodzącym: kształcie histerez, profilach B(x) i gęstości prądu
krytycznego. Zmiany te zilustrowane są w obecnym rozdziale na przykładzie próbki
[Co(4)Pt(10)]8.

5.2.1.1 Kształt histerez

Na rysunkach 5.3 i 5.4 pokazane są krzywe histerez otrzymane dla różnych wartości pa-
rametru s, który opisuje stan warstwy FM po uprzednim wykonaniu procedury przema-
gnesowania w T > Tc. Przedstawione dane rejestrowane były przez sondę znajdującą się
w środku próbki dla dwóch temperatur poniżej Tc: T = 7.5 K (Rys.5.3) oraz T = 6.5 K
(Rys.5.4). Zgodnie z definicją, s− = 0.01 opisuje sytuację, w której wszystkie momenty
magnetyczne w warstwie FM są skierowane jednakowo - warstwa FM jest w stanie nasyce-
nia. Podobnie s+ = 0.99 określa stan nasycenia FM, jednak w tym przypadku momenty są
skierowane przeciwnie niż dla s− = 0.01. Przebieg krzywych dla s− = 0.01 oraz s+ = 0.99
jest niemal identyczny. Oznacza to, że oddziaływanie wir-domena jest w obu przypad-
kach takie samo. Prowadzi to do wniosku, że w obu przypadkach oddziaływanie znika,
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Rysunek 5.4: Histerezy w stanie nadprzewodzącym w zależności od s− i s+ dla T = 6.5
K.
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nienia.
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Rysunek 5.6: Zmiany parametru wzmocnienia W w zależności od T i s.

co jest w zgodzie z teoretycznymi przewidywaniami [80]. Obserwowane w tym przypadku
kotwiczenie wirów jest związane z istniejącymi w strukturze defektami. Ten typ kotwicze-
nia określany jest jako kotwiczenie wewnętrzne (ang.intrinsic pinning). Wartość energii
kotwiczenia wewnętrznego wiru na jednostkę jego długości wynosi: U ∼ H2

c πξ2 ∼ λ−2.
Stąd otrzymuje się zależność kotwiczenia od temperatury: U ∼ (Tc−T ), czyli kotwiczenie
wewnętrzne zanika w pobliżu Tc.

W miarę wzrostu s−, bądź zmniejszania się s+, histerezy ulegają poszerzeniu. Równo-
ważne to jest z możliwością większego gromadzenia strumienia magnetycznego w próbce,
skąd można wnioskować o zwiększonej zdolności kotwiczenia w układzie, na skutek poja-
wienia się dodatkowego mechanizmu kotwiczenia na domenach magnetycznych (magne-
tyczne kotwiczenie - MK). Aby opisać efekt wzmocnienia kotwiczenia zdefiniowany został
parametr W . Jest on wyznaczany jako stosunek szerokości histerezy dla danego s (W1) do
szerokości histerezy w stanie nasycenia (W0): W = W1

W0
. Przez szerokość histerezy należy

rozumieć różnicę między maksymalną a minimalną wartością HLOC dla danej krzywej.
Przykładowe wyznaczenie szerokości histerez pokazane jest na rysunku 5.5.

Zmiany W w zależności od s dla T = 6.5 K i T = 7.5 K przedstawione są na rysunku
5.6. Dla tych wartości s, przy których występują maksima W (s) struktura domenowa
FM składa się z wąskich domen resztkowych o szerokościach od 800 nm do 1000 nm.
Przebieg W (s) jest podobny niezależnie od kierunku DR. Wartość W zmniejsza się ze
wzrostem temperatury, co zostanie omówione w dalszej części. Jednocześnie W rośnie: ze
zmniejszaniem się s+ i odpowiednio ze wzrostem s−. Obserwowane zmiany zdolności ko-
twiczenia wirów z ilością DR opisanych w rozdziale 4, pozwalają stwierdzić, że te domeny
są odpowiedzialne za pojawienie się magnetycznego mechanizmu kotwiczenia.
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Oprócz zmiany szerokości histerez, wraz ze zmianą s histerezy stają się asymetryczne.
Widoczne są dwa rodzaje asymetrii przebiegu histerez, zaznaczone na rysunku 5.3 pozio-
mymi i pionowymi strzałkami . Ponadto jest obserwowany nagły skok wartości HLOC w
okolicy H = 0 - zaznaczony czarną, wygiętą strzałką - którego istnienie zależy od historii
procesu przemagnesowania warstwy FM.

Pierwsza z asymetrii (grube szare strzałki na rysunku 5.3) przejawia się w zmianach
położenia histerezy względem osi poziomej, H. Maksima i minima zależności HLOC(H)
dla s− są przesunięte w kierunku ujemnych pól w porównaniu z odpowiednimi wartościami
dla s− = 0.01, kiedy MK jest nieobecne. Odpowiednio, położenia ekstremów HLOC(H)
dla s+ są przesunięte w kierunku dodatnich pól. Takie zachowanie można wytłumaczyć,
kiedy weźmie się pod uwagę wzajemną orientację wirów i domen, które kotwiczą te wiry.
Oddziaływanie pomiędzy polem magnetycznym wiru Bv i momentem magnetycznym do-
meny m daje wkład do energii układu wyrażający się wzorem E = −Bv ·m. Resztkowe
domeny, które pojawiają się w procesie reorientacji warstwy FM opisanej przez parametr
s−, mają ujemny moment magnetyczny (m < 0), więc będą wzmacniać kotwiczenie dla
wirów o tym samym zwrocie tzn. dla H < 0. Analogicznie, dla s+ wzmocnienie kotwi-
czenia powinno pojawiać się dla H > 0. Zgodność pomiędzy obserwowanymi efektami
a powyższym tłumaczeniem stanowi dodatkowy argument za istotną rolą resztkowych
domen w procesie kotwiczenia wirów.

Druga z asymetrii (cienkie zielone strzałki na rysunku 5.3) jest widoczna, kiedy po-
równa się położenie histerez względem osi pionowej - HLOC . W przypadku procesu s+

(lewa część rysunku 5.3) maksimum HLOC osiąga większe wartości niż minimum HLOC :
26 Gs oraz 20 Gs, odpowiednio. Podobnie w procesie s− (prawa część rysunku 5.3), mini-
mum HLOC osiąga niższe wartości niż maksimum HLOC : 23 Gs oraz 20 Gs, odpowiednio.
Obserwowane różnice można uzasadnić zmianami struktury domenowej na skutek od-
działywania z wirami. Dla ustalenia uwagi, rozważmy układ dodatnio skierowanych DR,
opisywanych przez s+. W momencie przyłożenia dodatnio skierowanego pola H w ukła-
dzie pojawiają się wiry skierowane zgodnie z kierunkiem momentów magnetycznych w
DR. Struktura domenowa składa się z niewielkich DR chaotycznie rozłożonych na tle od-
wróconych momentów. Układ DR jest w stanie metastabilnym, co oznacza jego podatność
na wpływ pola magnetycznego. W omawianej konfiguracji występuje silne oddziaływanie
wirów z DR, które może modyfikować ustawienie momentów magnetycznych w okolicy
danego wiru. Wiry i momenty magnetyczne wykazują tendencję do równoległego usta-
wienia się, skutkiem czego jest zwiększanie rozmiarów DR. Kiedy pole jest zmniejszane od
100 Oe do 0 Oe, układ domen pozwala na większe gromadzenie wirów, stąd poszerzenie
histerezy dla tego zakresu H. Analogiczna sytuacja ma miejsce dla ujemnie skierowanych
DR (s−) oraz H < 0 Oe.

Zmiana znaku H wywołuje specyficzne zachowanie HLOC , którego charakter zależy
od kierunku tej zmiany oraz od s. Następuje skok wartości HLOC (czarna zakrzywiona
strzałka na rysunku 5.3) przy przejściu przez H = 0 Oe od strony dodatnich wartości H
wtedy, gdy w układzie znajdują się dodatnio skierowane DR, czyli kiedy stan FM jest
określony przez s+. Efekt ten jest widoczny w lewej części rysunku 5.3 dla górnych frag-
mentów histerez. Zmiana wartości H z ujemnych na dodatnie nie powoduje tak nagłych
zmian HLOC przy danym ustawieniu DR i wirów. Skok HLOC występuje również dla
konfiguracji domen i wirów odwróconej o 180o: kiedy wielowarstwa FM zawiera ujemne
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Rysunek 5.7: Profile pola magnetycznego B(x) w T = 7.5 K dla s− = 0.01.

DR oraz H zmierza do 0 Oe po ujemnych wartościach - co widoczne jest dla dolnych
fragmentów histerez w lewej części rysunku 5.3.

Efekt gwałtownego zmniejszenia wartości HLOC dla H ≈ 0 Oe również ma swoje uza-
sadnienie w oddziaływaniu wir-domena. Dana konfiguracja DR tworzy układ korzystny
energetycznie dla wirów o określonej orientacji. Kiedy H jest zmniejszane tak, że wiry są
skierowane zgodnie z momentami w DR, ciągle aktywny jest mechanizmMK.Wmomencie
zmiany kierunku H następuje zmiana oddziaływania z przyciągającego na odpychające,
co skutkuje gwałtownym wypchnięciem strumienia z obszaru, na którym był pułapko-
wany. Na krzywej histerezy widoczne jest ten moment w postaci skoku. Zmniejszanie H
w niekorzystnej energetycznie konfiguracji wir-domena umożliwia swobodną redystrybu-
cję strumienia dla coraz mniejszych wartości H. Dzięki temu, nie obserwuje się żadnych
gwałtownych zachowań HLOC w okolicach H = 0 Oe przy zmianie orientacji z antyrów-
noległej na równoległą. Wyjątkiem jest krzywa dla s− ' 0.5, kiedy skoki są widoczne dla
górnej i dolnej części histerezy.

Krzywe histerez dla T = 6.5 K pokazane są na rysunku 5.4. Można w tym przypadku
zaobserwować opisane powyżej efekty: wzmocnienie kotwiczenia, przesunięcia histerez.
Zjawiska te są jednak mniej wyraźne z powodu zwiększonego wpływu kotwiczenia we-
wnętrznego. Zysk energetyczny związany z kotwiczeniem wewnętrznym Eint ∼ λ−2, stąd
wynika dominująca rola kotwiczenia wewnętrznego dla T ¿ Tc. Maksymalna wartość W
ulega zmniejszeniu z obniżaniem temperatury i wynosi ok. 1.5.

5.2.1.2 Modyfikacja profili B(x) i gęstości prądu krytycznego Jc(x).

Na rysunku 5.7 jest pokazany przebieg zależności B(x) w początkowej fazie wnikania
strumienia pola magnetycznego do próbki [Co(4)Pt(10)]8. Położenie x = 0µm odpowiada
brzegowi próbki (czarna prosta), środek próbki zaznaczony jest za pomocą czerwonej
prostej, x = 120µm. Pomiary odbywały się w T = 7.5 K dla s− = 0.01, czyli z „wyłączo-
nym” magnetycznym mechanizmem kotwiczenia. Widoczne jest stopniowe przesuwanie
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Rysunek 5.8: Profile przy polu zmieniającym się od H = 70 Oe do H = −70 Oe w T = 7.5
K dla s+ = 0.25 (lewa część rysunku) i s− = 0.75 (prawa część rysunku)

się frontu strumienia w kierunku środka warstwy ze zwiększającym się H. Zależność B(x)
jest liniowa zgodnie z klasycznym modelem Bean’a opisanym w [19]. Dalsze zwiększanie
H prowadzi do uzyskania krzywych jak w prawej części rysunku 5.7. Na liniowy przebieg
B(x) nakładają się niewielkie skoki strumienia związane z lokalnymi niejednorodnościami
próbki. Można zdefiniować parametr, opisujący zachowanie B(x): pole Hp - najmniejsze
pole H, przy którym B(x) > 0 w środku próbki. W rozważanym przypadku Hp ≈ 8 Oe.
Wszystkie krzywe wykazują tę samą tendencję - wyraźne maksimum przy brzegu próbki
oraz minimum w okolicach środka próbki. Krzywe są - poza kilkoma punktami - niemal
równoległe, co oznacza brak silnych, lokalnych zaburzeń Jc.

Zachowanie B(x) podczas zmniejszania H pokazane jest na rysunku 5.8. Profile zo-
stały uzyskane w trakcie zmian H od 70 Oe do -70 Oe dla próbki w stanie s+ = 0.25
(lewa część rysunku) i s− = 0.75 (prawa część rysunku). Przy takich wartościach s ko-
twiczenie wirów jest zdeterminowane przez obecność resztkowych domen FM. Jednak dla
|H| > 30 Oe obserwowane zachowanie B(x) w obu przypadkach jest typowe dla warstwy,
do której wcześniej było przykładane pole H > Hp a następnie jest ono stopniowo zmniej-
szane. Maksimum B(x) widoczne jest w środku warstwy, minimum - na brzegu, profile
dla kolejnych H są równoległe. Istotne odchylenia od równoległego przebiegu kolejnych
profili B(x) występują dla |H| < 30 Oe. Należy zwrócić uwagę na silniejszą modyfikację
kształtu profili dla H > 0 Oe w przypadku s+ = 0.25 oraz - odpowiednio - dla H < 0 Oe
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Rysunek 5.9: Profile B(x) dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 w T = 7.5 K przy antyrównoległej
konfiguracji wirów i domen.

dla s− = 0.75. W obydwu przypadkach zmiany w przebiegach B(x) występują przy tym
samym zwrocie wirów oraz momentów magnetycznych w DR - czyli, gdy oddziaływanie
wirów z momentami jest najsilniejsze. Brak modyfikacji B(x) dla większych wartości H
można wytłumaczyć wzrostem oddziaływania pomiędzy wirami. W trakcie wzrostu H
zwiększa się ilość wirów oraz ich gęstość, jednocześnie ulega zmniejszeniu średnia odle-
głość między nimi, co powoduje wzrost siły oddziaływania. Przedstawiona dalej analiza
profili B(x) jest ograniczona do H z zakresu 0 < H < 30Oe.

Przebiegi profili dla kilku wartości s− zostały zamieszczone na rysunku 5.9. Kolejne
rysunki przedstawiają zależność B(x) w przypadku: nasycenia warstwy FM (s− = 0.01)
i obecności resztkowych domen z momentami skierowanymi przeciwnie do pola magne-
tycznego wirów (s− = 0.78 i s− = 0.82). Pomimo różnych konfiguracji FM, profile mają
ten sam charakter, poza nielicznymi punktami krzywe są niemal równoległe. Wartość Hp

pozostaje stała i wynosi ok. 8 Oe. Z obserwacji Hp = const wynika, że dla rozważanych
konfiguracji wirów i domen MK nie odgrywa większej roli.

Komentarza wymaga pomiar dla s− = 0.82. Uzyskany profil B(x) wykazuje dla niskich
pól minimum przesunięte ze środka. Wytłumaczenie takiej obserwacji można znaleźć,
biorąc pod uwagę lokalny charakter pomiaru oraz naturę procesu reorientacji momentów
magnetycznych w FM. W danej sytuacji układ domen składa się z centrów odpychających
wiry oraz obszarów, które są zbyt duże, aby stanowić efektywne centra MK, jednak mogą
wpływać na rozkład wirów. Istnienie takiego obszaru w okolicach x = 100µm powoduje
lokalne gromadzenie wirów (szczególnie widoczne dla H = 10− 13 Oe), które oddziałują
na pozostałe wiry i powodują przesunięcie minimum B(x) ze środka. Podobny przebieg
jest charakterystyczny dla warstw z płynącym przez nie prądem transportowym. Ze
względu na przypadkowy charakter ustalania konfiguracji FM (rozdz. 4), układ domen
dla s− = 0.78 nie umożliwia obserwacji podobnego zjawiska.
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Rysunek 5.10: Profile B(x) dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 w T = 7.5 K przy równoległej
konfiguracji wirów i domen.

Jak zmienia się przebieg B(x), kiedy wiry i momenty w FM mają ten sam zwrot pre-
zentuje rysunek 5.10. Zamieszczone tam dane zostały zmierzone dla warstwy FM w stanie
nasycenia (s+ = 0.99) oraz w obecności resztkowych domen (s+ = 0.22 i s+ = 0.18). Kiedy
s+ = 0.99 MK jest wyłączone, obserwowany przebieg jest analogiczny jak w omówionym
powyżej przypadku s−. Sytuacja ulega dramatycznej zmianie w momencie pojawienia się
w układzie DR, które mogą silnie kotwiczyć wiry. Nachylenie krzywych ulega zwiększeniu,
co odpowiada wzrostowi Jc zgodnie z relacją Jc ∼ ∂B

∂x
. Jest to kolejny argument, który

pokazuje explicite istotny wpływ resztkowych domen na MK a tym samym na Jc. Hp

wzrasta do ok. 14 Oe, czyli układ domen FM dłużej zapobiega wtargnięciu strumienia do
środka warstwy. Na brzegu próbki następuje akumulacja wirów, która szczegółowo będzie
omówiona w następnym rozdziale.

Profile B(x) dla s+ = 0.22 i s+ = 0.18 wykazują charakterystyczny przebieg: frag-
menty o silnym nachyleniu (duże Jc) oddzielone są wąskimi obszarami o stosunkowo niskim
nachyleniu (małe Jc). Wnikające do warstwy nadprzewodzącej wiry organizują się tak,
aby całkowita energia układu, na którą składa się energia oddziaływania pomiędzy wi-
rami (Evv) oraz energia oddziaływania wirów z domenami FM (Ed) była jak najmniejsza.
Fragmenty B(x) o niskim nachyleniu odpowiadają sytuacji, kiedy konfiguracja wirów jest
dobrze dopasowana do układu centrów MK. Zwiększanie H, czyli ilości wirów, powoduje
reorganizację sieci wirów ze względu na zwiększenie wkładu Evv. Oznacza to lokalną re-
dystrybucję strumienia, widoczną na przebiegach B(x) w postaci skoków i obszarów o
dużym nachyleniu.

Podobne zachowanie było przewidywane dla nadprzewodników z periodycznym ukła-
dem niewielkich centrów kotwiczenia [25]. Tego typu zachowanie strumienia zostało po-
twierdzone w numerycznych symulacjach przeprowadzonych przez [26]. Prezentowane
rezultaty są, jak dotąd, pierwszą pozytywną, eksperymentalną weryfikacją „tarasowego”
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Rysunek 5.11: Rozkład Jc(H, x) dla różnych wartości s przy T = 7.5 K.

wnikania wirów.
Dla s− = 0.82 oraz s+ = 0.18 przy niskich wartościach H widoczny jest niewielki

skok B(x) w środku próbki. Oznacza to niewielką akumulację wirów w środku próbki i
przypomina nieco efekt obserwowany w pomiarach wnikania strumienia przeprowadzonych
na wysokotemperaturowym nadprzewodniku BiSrCuO [13]. Efekt ten był wyjaśniany
powstawaniem tzw. bariery geometrycznej, która opisana była we wstępnej części [9].

Na rysunku 5.11 przedstawione są zmiany rozkładu Jc(H, x) dla trzech różnych warto-
ści parametru s. Położenie próbki jest takie, jak na rysunku 5.10: x = 120 µm odpowiada
środkowi próbki. Pokazywany jest obszar początkowego wnikania strumienia, podobnie
jak dla rysunków profili B(x). Widoczna jest silna modyfikacja rozkładu Jc w obecności
DR. Pojawiają się obszary, gdzie wartość Jc wzrasta kilkukrotnie na dystansie ok.40µm
- lokalnie wartość Jc sięga 4 · 107 Am−2. Obszary zwiększonej oraz małej wartości Jc

występują na przemian, co odpowiada opisanej powyżej sytuacji „tarasowego” wnikania
strumienia.

5.2.1.3 Akumulacja wirów na brzegu próbki

W obecności MK na krawędzi próbki B(x) wyraźnie zwiększa wartość w porównaniu z
odpowiednimi przebiegiem dla s+ ≈ 1 np. wartość indukcji pola przy H = 15 Oe wynosi
ok.15 Gs dla s+ = 0.99, podczas gdy B przy tym samym polu zewnętrznym wynosi ok. 20
Gs dla s+ = 0.22. Duża wartość B(x) oznacza nagromadzenie wirów w danym położeniu
x. Takie zachowanie jest charakterystyczne w przypadku istnienia bariery potencjału dla
wnikających wirów. Aby dokładnie zbadać to zjawisko należy przeanalizować zależność
HLOC(H) na brzegu warstwy.
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Rysunek 5.12: HLOC(H) na brzegu próbki w T = 7.5 K dla s+ (prawa część rysunku) i
s− (lewa część rysunku) .

Na rysunku 5.12 przedstawione są przebiegi HLOC(H) dla H < 30 Oe zmierzone na
brzegu próbki. W lewej części rysunku znajdują się krzywe dla równoległej konfiguracji
wirów i momentów w domenach. Kiedy pojawia się MK krzywe osiągają coraz większe
wartości: maksimum HLOC zwiększa się od s+ = 0.99 do s+ = 0.22 o 7 Oe - wzrost
ponad trzykrotny. Maksima HLOC(H) przesuwają się w stronę wysokich pól ze wzro-
stem MK. Stad wniosek, że obecność silnie oddziałujących centrów kotwiczenia potrafi
skutecznie wpływać na zdolność wnikania wirów do wnętrza próbki. Na prawej części
rysunku 5.12 zaprezentowane są dane przy antyrównoległym ułożeniu wirów i domen. W
tym przypadku również widać zmiany wartości HLOC , jednak widoczny jest tylko wzrost
dla niskich wartości s−: HLOC = 4.5 Oe dla s− = 0.44. Związane to jest z nukleacją
małych „dodatnio” skierowanych domen na początku procesu reorientacji. Powiększanie
się domen w trakcie zwiększania s− prowadzi do zaniku bariery. Ewolucja krzywych dla
s− > 0.5 (2 Oe < HLOC < 3 Oe) ma charakter przypadkowy - nie zależy od stopnia
reorientacji domen FM.

Zmiany T w zakresie 6.5 − 7.5 K nie powodują jakościowych zmian w zależności
HLOC(H) mierzonej na brzegu próbki. Lewa część rysunku 5.13 zawiera analizę zmian
wysokości bariery dla trzech temperatur. Pokazana jest różnica między HLOC dla naj-
większej wartości MK (s+ = 0.22) a HLOC w nieobecności MK (s+ = 0.99): ∆HLOC =
HLOC(s+ = 0.22) − HLOC(s+ = 0.99). Tak określone ∆HLOC opisuje faktyczne zmiany
bariery, niezależnie od wpływu zmian kotwiczenia wewnętrznego. Krzywe dla wszystkich
temperatur (T = 6.5, 7, 7.5 K) mają bardzo podobny przebieg. Rozbieżności dla różnych
T nie przekraczają wartości 2 Gs. Stąd wniosek, że wysokość bariery jest niezależna od
temperatury.

Kiedy HLOC ma największą wartość, oznacza to osiągnięcie - przy danym s dla pewnej
wartości Hmax - maksymalnej liczby wirów, która może zostać zakotwiczona na brzegu
próbki bezpośrednio pod sondą pomiarową. Dla H > Hmax gęstość wirów staje się na
tyle duża, że oddziaływanie między nimi wzrasta wystarczająco, aby rozpoczął się ich
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ruch w kierunku środka próbki. Warto zauważyć, że migracja wirów odbywa się często
w sposób nieciągły: obserwowane są skoki δHLOC o wartościach od ok.1 Gs do 2 Gs.
Takie skoki oznaczają, że ilość wirów zakotwiczonych pod sondą pomiarową zmienia się o
pewną wartość: δN = SδHLOC/Φ0, gdzie S jest powierzchnią sondy.. Określenie wartości
maksimum HLOC oraz wartości Hmax, przy którym ono występuje pozwala oszacować
efektywność MK. Gęstość wirów n określa wzór: n = B/Φ0, gdzie B = HLOC + Hmax.
Ze znajomości rozmiarów sondy można wyliczyć ilość wirów kotwiczonych na obszarze
równym powierzchni sondy: N = nS. Rezultat takiego oszacowania jest pokazany w
prawej części rysunku 5.13. Rozważany jest przypadek s+, dlatego wygodnie jest śledzić
przebieg N(s) od s+ = 1, kiedy warstwa FM jest w stanie nasycenia. Wraz z rozpoczęciem
procesu odwracania momentów magnetycznych w FM następuje dość gwałtowny wzrost
N . W zakresie 0.6 < s < 0.9 następuje ruch ściany domenowej, uzyskanie stabilnej
struktury FM jest utrudnione - stąd brak punktów pomiarowych dla tego obszaru. W
miarę pojawiania się resztkowych domen (zmniejszania s+) ilość zakotwiczonych wirów
wzrasta. N pozostaje na tym samym poziomie aż do s+ ≈ 0.2. Dalsze zmniejszanie s+

oznacza spadek ilości domen, które mogłyby kotwiczyć wiry, a tym samym obniżanie N .
Widoczna jest różnica wartości N dla różnych T . N maleje monotonicznie ze wzrostem
T . Ilość zakotwiczonych wirów zmienia się wraz z temperaturą ze względu na różnice w
zdolności kotwiczenia wewnętrznego.

5.2.2 Wpływ rozkładu domen resztkowych w warstwie FM na
kotwiczenie.

W rozdziale 4. zostało omówione jak parametry supersieci FM (grubość warstw Pt i Co,
ilość powtórzeń) wpływają na konfigurację domen. W tej części prezentowane są wyniki
badań zależności zachowania wirów od geometrii struktury domenowej warstwy FM.
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Rysunek 5.14: Rozkład domen w próbkach [Co(6)Pt(3)]8 i [Co(6)Pt(14)]8 uzyskany za
pomocą MFM w temperaturze pokojowej. Próbka [Co(6)Pt(3)]8 znajduje się w stanie
s+ = 0.35 a próbka [Co(6)Pt(14)]8 w stanie s+ = 0.4. Ciemne obszary reprezentują
położenie DR. Poziomy, czarny odcinek na rysunkach odpowiada długości 1µm.

5.2.2.1 Struktury domenowe

W celu przeprowadzenia badań wytworzone zostały struktury [Co(6)Pt(3)]8 i
[Co(6)Pt(14)]8. Jak było to opisane w rozdziale 4., struktury te różnią się zasadniczo
rozkładem domen. Aby uwypuklić te różnice na rysunku 5.14 pokazane są obrazy MFM
dla obu warstw, uzyskane po namagnesowaniu próbek do stanu, w którym są obecne DR.
Ciemne obszary na rysunku odpowiadają położeniu DR na tle jasnego tła odwróconych
momentów magnetycznych.

Struktura domenowa dla próbki [Co(6)Pt(3)]8 charakteryzuje się istnieniem domen o
szerokim rozrzucie rozmiarów: od szerokości ok. 0.2 µm aż do 1.5 µm . Odległości między
DR są rzędu rozmiarów największych domen. W przypadku warstwy [Co(6)Pt(14)]8,
DR mają bardziej jednorodne kształty i rozmiary: domeny są podłużne z szerokością
wynoszącą od ok. 0.3 µm do 0.5 µm . Rozkład domen jest również bardziej jednorodny:
odległości między domenami zawierają się pomiędzy 0.5 µm a 0.7 µm .

Jakkolwiek żadna z prezentowanych struktur nie została zaprojektowana w celu wyka-
zywania uporządkowania na dużą skalę, to nawet jakościowa analiza pozwala stwierdzić,
że układ DR dla warstwy [Co(6)Pt(14)]8 jest mniej nieuporządkowany niż w przypadku
warstwy [Co(6)Pt(3)]8.

5.2.2.2 Porównanie kształtu histerez

Na rysunkach 5.15 i 5.16 znajdują się krzywe histerez zmierzone w środku próbek
[Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]8 przy różnych konfiguracjach domen resztkowych. Struktura
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Rysunek 5.15: Histerezy w T = 7.5 K dla próbki [Co(6)Pt(14)]8. Na wstawkach pokazano
przebiegi histerezy w stanie normalnym przy T = 10 K. Strzałki w lewej części rysunku
wskazują wartości H∗. Kolory strzałek odpowiadają kolorom histerez, dla których wy-
znaczone są wartości H∗.
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Rysunek 5.16: Histerezy w T=7.5 K dla próbki [Co(6)Pt(3)]8. Na wstawkach pokazano
przebiegi histerezy w stanie normalnym przy T = 10 K.
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FM w próbce [Co(6)Pt(14)]8 ma dużą wartość Hc w porównaniu do Hn. Dzięki temu daje
się ustalić stabilny układ DR w szerokim zakresie s. W szczególności możliwe są pomiary
dla s ≈ 0.5, kiedy całkowity moment magnetyczny wielowarstwy jest bliski zeru.

Przebieg zależności HLOC(H) oraz ewolucja kształtu histerez ze zmianą s przebiega
podobnie jak dla próbki [Co(4)Pt(10)]8. W trakcie przemagnesowania zmienia się szero-
kość histerez, maksymalne wartości W są obserwowane dla s− ≈ 0.8 oraz dla s+ ≈ 0.2.
Widoczne są opisywane wcześniej asymetrie wywołane przez oddziaływanie strumienia z
DR: maksima oraz minima zależności HLOC ulegają przesunięciom w zależności od hi-
storii procesu przemagnesowania - w kierunku dodatnich (ujemnych) wartości H dla s+

(s−), obserwowane jest wypychanie strumienia przy zmianie znaku pola H. Próbki wyka-
zują jednak istotne różnice w swoich własnościach, które manifestują się na przebiegach
HLOC(H):

• różne kształty histerez dla obu próbek

• znacznie większy współczynnik W dla próbki [Co(6)Pt(14)]8

• silne skoki HLOC przy przechodzeniu przez H = 0 Oe dla próbki [Co(6)Pt(3)]8, dużo
słabszy efekt w próbce [Co(6)Pt(14)]8

Dla obydwu próbek krzywe zależności HLOC(H) są wyraźnie poszerzone dla H > 0
Oe, gdy w warstwie FM obecne są DR skierowane dodatnio (s+) - odpowiednio szerokość
zwiększa się dla H < 0 Oe przy s−. Efekt ten jest związany ze zwiększoną zdolno-
ścią kotwiczenia i został szczegółowo omówiony dla próbki [Co(4)Pt(10)]8. Dla próbki
[Co(6)Pt(3)]8 widoczna jest duża dysproporcja między wartościami HLOC dla ujemnych
i dodatnich pól. Po zmianie orientacji wir-domena z równoległej na antyrównoległą na-
stępuje szybki spadek wartości HLOC i pozostaje ona stała w szerokim zakresie H. W
przypadku próbki [Co(6)Pt(14)]8 podobnej zmianie orientacji nie towarzyszy aż tak duża
zmiana HLOC . Ponadto wartość HLOC w zakresie od -20 Oe do -90 Oe dla s+ (odpowiednio
od 20 Oe do 90 Oe dla s−) powoli spada ze wzrostem pola. Te różnice w kształtach histe-
rez wynikają z różnych parametrów układu DR w obu próbkach. W próbce [Co(6)Pt(3)]8
domeny leżą daleko od siebie. Matryca centrów kotwiczenia w momencie odwrócenia pola
zmienia się w układ ośrodków odpychających. Są one rzadko rozłożone w przyciągającym
wiry tle. Gęstość centrów odpychających jest niewystarczająca do stworzenia efektywnego
układu kotwiczenia, wiry, które nie napotykają na barierę mogą swobodnie się poruszać.
W ten sposób mechanizm MK jest „wyłączany” w próbce [Co(6)Pt(3)]8. Brak wpływu
układu domen na wiry powoduje, że fragmenty histerez na rozważanym obszarze (przy
H od −20 Oe do −90 Oe dla s+ oraz przy H od 20 Oe do 90 Oe dla s−.) mają niemal
ten sam przebieg dla wszystkich wartości s. Bardzo słaba zależność HLOC od H także
stanowi potwierdzenie braku kotwiczenia.

Nieco inna sytuacja występuje w próbce [Co(6)Pt(14)]8, gdzie domeny leżą blisko
siebie. W tym przypadku zmiana zwrotu pola magnetycznego wirów powoduje, że „krajo-
braz” potencjału, określony przez wzajemną orientację domen i wirów ulega odwróceniu:
doliny potencjału stają się barierami a bariery dolinami. Ze względu na mniejsze odle-
głości między domenami, wiry o przeciwnym zwrocie mogą być kotwiczone przez obszary
pomiędzy DR. Zmniejszanie się HLOC ze wzrostem |H| świadczy o istnieniu dodatkowego,
poza wewnętrznym, mechanizmu kotwiczenia wirów.
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Rysunek 5.17: Mapy zależności HLOC(x, H) dla próbek [Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]8
przy s+ ≈ 0.2 w T = 7.5 K. H zmienia się od dodatnich do ujemnych wartości. Kontur
zaznaczony czarną krzywą odpowiada połowie maksymalnej wartości HLOC zmierzonej w
trakcie zmian H. Obszary zaznaczone białym kolorem odpowiadają HLOC < 0 Oe. Brzeg
próbki leży w x = 0µm.
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W celu zilustrowania procesu wypychania strumienia przy zmianie kierunku pola wy-
konano mapy zależności HLOC(x,H) pokazane na rysunku 5.17. Rysunki przedstawiają
HLOC w trakcie zmian pola H od 90 Oe do -90 Oe przy s+ ≈ 0.2. Ograniczono prezento-
wany obszar do H z zakresu od 30 Oe do -30 Oe, aby lepiej uwidocznić omawiany efekt.
Maksimum skali HLOC odpowiada połowie maksymalnej wartości HLOC zmierzonej pod-
czas zmian H, x = 0µm jest położeniem brzegu próbki. Duża ilość strumienia pozostaje
wewnątrz próbki [Co(6)Pt(14)]8 aż do H = −15 Oe. Dla próbki [Co(6)Pt(3)]8 wartość
HLOC ulega drastycznej zmianie jeszcze zanim wartość H osiągnie 0 Oe. Podobny efekt,
występujący przy zmianie znaku H omawiany był już dla próbki [Co(4)Pt(10)]8. Róż-
nice w zachowaniu HLOC(H ≈ 0) dla próbek [Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]8 są związane z
kształtem domen w tych strukturach. Wąskie, podłużne domeny w próbce [Co(6)Pt(14)]8
ułatwiają redystrybucję strumienia w momencie zmiany zwrotu H. Ponadto, w tej sytu-
acji występuje pewna ilość centrów kotwiczenia skierowanych przeciwnie do DR, powsta-
wanie ich omówione zostało powyżej, przy opisie różnic kształtów histerez. Izolowane
domeny, które występują w próbce [Co(6)Pt(3)]8 są efektywnymi centrami kotwiczenia
tylko dla określonego zwrotu wirów. Gdy następuje zmiana znaku H wpływ tego rodzaju
DR staje się nieistotny.

Pokazane na rysunkach 5.15 i 5.16 histerezy wydają się przesuwać względem osi H w
zależności od s. Podobny efekt był omawiany dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 jako jedna z asy-
metrii. W celu szczegółowej analizy tego efektu dla próbek [Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]8
definiujemy parametr H∗: H∗ odpowiada takiemu H, powyżej którego HLOC zmniejsza
swoją wartość. Przykładowe położenie H∗ zostało pokazane na rysunku 5.15 za pomocą
strzałek. Kolory strzałek odpowiadają kolorom krzywych dla odpowiednich wartości pa-
rametru s+.

Wydaje się, że zmiany położeń H∗ wywołane są przez efekty dopasowania
(ang.„matching effects”). W heterostrukturach ferromagnetyk/nadprzewodnik z perio-
dycznym rozkładem centrów kotwiczenia o stałej a, następuje gwałtowny spadek wartości
wartości HLOC , gdy pole H przekracza wartość Hm = mΦ0/a

2, gdzie m jest liczbą natu-
ralną. Największa zmiana zachodzi dla m = 1 (rysunek 1.14). Dla struktur FM o dużym
nieporządku w rozkładzie domen spodziewane efekty ulegają „rozmyciu” - występują one
dla większego zakresu pól przy jednoczesnej utracie swoich dyskretnych własności [81].
Tym niemniej, można się spodziewać podobnych efektów w hetrostrukturach w obecności
quasi-periodycznych struktur domenowych.

Aby ocenić, czy zmiany H∗ istotnie wynikają z efektów dopasowania, definiujemy
charakterystyczną długość a∗ '

√
Φ0/H∗. Wielkość a∗ jest miarą odległości między

centrami kotwiczenia, która wynika z rozkładu wirów.
Przebieg zależności H∗(s+) oraz a∗(s+) pokazany jest na rysunku 5.18. Dla obydwu

próbek wartości H∗ różnią się w zależności od kierunku zmian pola H. Wartość H∗ jest
większa, gdy pole H jest zmieniane od -90 Oe do 0 Oe (strumień wychodzi z próbki) w
porównaniu z H∗ dla pola zmienianego od 0 Oe do -90Oe (strumień wnika do próbki).
Efekt ten zostanie omówiony w dalszej części tego paragrafu. Grubymi pionowymi liniami
na rysunku 5.18(c) i (d) zaznaczono średnią odległość między domenami, która określona
była na podstawie pomiarów MFM. Zgodność pomiędzy wartościami a∗ oraz danymi
MFM sugeruje, że interpretowanie zmian H∗ jako efektów dopasowania jest uzasadnione.

Dla próbek [Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]8 największe wartości H∗ występują przy



5.2. KOTWICZENIE WIRÓW W OBECNOŚCI DOMEN RESZTKOWYCH 73

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

20

40

60

(a)

H
* [O

e
]

s

[Co(6)Pt(14)]
8

 wychodzenie 

 wnikanie

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

20

40

H
* [O

e
]

s

[Co(6)Pt(3)]
8

 wychodzenie

 wnikanie

(b)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
(c)

[Co(6)Pt(14)]8
 wychodzenie 
 wnikanie

a*
[
m
]

s
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
(d)

[Co(6)Pt(3)]8
 wychodzenie
 wnikanie

a*
[
m
]

s

Rysunek 5.18: Przebieg H∗(s+) dla próbek [Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]8 w części (a) i
(b). Pokazane są wartości H∗ wyznaczone przy rosnącym i malejącym polu H. Zależność
a∗(s+) wyznaczona na podstawie H∗ oraz odległości domen na podstawie pomiarów MFM
(pionowe grube linie) pokazane są w części (c) i (d).
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s+ = 0.38 i s+ = 0.5, co odpowiada układowi z prawie taką samą ilością domen skiero-
wanych „dodatnio” i „ujemnie”. Jednocześnie jest to najbardziej gęste ułożenie domen, co
odpowiada najmniejszej wartości a∗. Histereza ma w tym przypadku niemal stałą szero-
kość dla dodatniego H przy s+. Oznacza to, że dla danego zakresu pola prąd krytyczny
nie zależy od H. Takie ustawienie domen resztkowych nie wyróżnia żadnego kierunku H,
stąd przebieg krzywej histerezy jest niemal symetryczny względem osi pionowej.

Wydaje się, że różnica wartości H∗(s+) w zależności od kierunku zmiany pola H
jest związana z modyfikacją struktury domenowej przez wnikające do próbki wiry. Na
skutek oddziaływania wir-domena zwiększa się ilość domen, przez co zmniejsza się średnia
odległość między nimi, czyli między centrami kotwiczenia, a w konsekwencji rośnie H∗.

Na rysunku 5.19 przedstawione są górne części zależności HLOC(H) dla próbki
[Co(6)Pt(14)]∗8. Cechą charakterystyczną dla tej próbki jest bardzo długi, w porównaniu z
resztą badanych wielowarstw, proces odwracania momentów magnetycznych. Ze względu
na małą wartość pola nukleacji (Hn = 65 Oe) procedura pomiarowa została lekko zmo-
dyfikowana: przykładane H w stanie nadprzewodzącym zmienia się w zakresie od 60 Oe
do -60 Oe. Specyfika własności FM w tej wielowarstwie umożliwia pomiary w szerokim
zakresie zmienności s. Zaobserwowana została zmiana znaku H∗: H∗(s− = 0.35) ≈ 30 Oe
i H∗(s− = 0.73) ≈ −20 Oe. Efekt ten można wytłumaczyć następująco: w początkowej
części procesu przemagnesowania (krzywe dla s− = 0.27, 0.31 i 0.35) MK odbywa się na
nowo powstałych, małych domenach dodatnich - stąd dodatnia wartość H∗. Zjawisko
MK w tym przypadku nie jest zbyt efektywne (W ≈ 1.6), niemniej wpływa istotnie na
przebieg krzywej HLOC(H). Dla 0.43 < s− < 0.58 ilość momentów, które uległy odwróce-
niu jest porównywalna z ilością nieodwróconych. Wpływ domen jednego i drugiego typu
jest porównywalny, stąd symetria przebiegu HLOC(H) względem H. Kiedy większość mo-
mentów jest odwrócona (s− > 0.64) dominującą rolę odgrywają w procesie MK domeny
resztkowe skierowane „ujemnie”, co skutkuje H∗ < 0 Oe oraz wzrostem szerokości histerez
do wartości W = 4.8 dla s− = 0.8. Porównanie W (s− = 0.8) oraz W (s− = 0.3) pozwala
twierdzić, że domeny resztkowe - poprzez swoje rozmiary - są o wiele bardziej wydajne
w procesie MK aniżeli niewielkie obszary odwróconych momentów zlokalizowanych wokół
centrów nukleacji.

Na rysunku 5.20 pokazano przebieg zależności W (s+) dla omawianych próbek. Wi-
doczny jest w każdym przypadku wzrost szerokości dla s+ < 0.5 związany z pojawieniem
się DR. Względne zmiany wartości W są bardzo duże w porównaniu z względnymi zmia-
nami Tc (∆Tc/Tc ≈ 0.6%). Obserwowane efekty nie mogą być więc związane tylko ze
zmianami Tc wywołanymi przez DR (rysunek 4.12).

Próbka [Co(6)Pt(14)]8 charakteryzuje się największą wartością W spośród zmierzo-
nych warstw, W = 8. Wynika stąd, że układ domen w próbce [Co(6)Pt(14)]8 jest najbar-
dziej efektywny w procesie MK. Gęste domeny o szerokości niewiele przekraczającej głębo-
kość wnikania pozwalają na zakotwiczenie największej ilości wirów. Próbki [Co(6)Pt(3)]8
i [Co(6)Pt(14)]∗8 mają porównywalny przebieg zależności W (s) z maksimum o wartości
W = 5. Mniejsza wartość W dla tych próbek wynika z odmiennych przyczyn: dla próbki
[Co(6)Pt(3)]8 domeny są zbyt szerokie a w przypadku próbki [Co(6)Pt(14)]∗8 prawdopo-
dobnie są zbyt wąskie, aby skutecznie pułapkować wiry. Szczegóły wpływu rozmiarów
domen na kotwiczenie wirów zostaną omówione w dalszej części, przy okazji przedstawia-
nia modelu. Próbka [Co(4)Pt(10)]8 wykazuje najmniejszą zdolność kotwiczenia, co wynika
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Rysunek 5.19: Krzywe HLOC(H) przy H zmniejszającym się od 60 Oe do -60 Oe dla
próbki [Co(6)Pt(14)]∗8 mierzone w T = 7.5. K
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Rysunek 5.21: Profile B(x) dla próbki [Co(6)Pt(3)]8 w T = 7.5 K przy równoległej
konfiguracji wirów i domen.

z rozkładu domen oraz mniejszej wartości momentu magnetycznego wielowarstwy FM -
warstwy Co mają mniejszą grubość w porównaniu z resztą próbek.

5.2.2.3 Zmiany profili B(x) i akumulacja strumienia

Modyfikacja profili B(x) przebiegająca ze zmianą konfiguracji domen w próbce
[Co(6)Pt(3)]8 pokazana jest na rysunku 5.21. Środek próbki znajduje się w położeniu
x = 100µm. Dla s+ = 1 przebieg profili jest zgodny z przewidywaniami modelu Bean’a.
Obserwuje się silne zmiany przebiegu B(x) wraz z pojawieniem się domen resztkowych.
Widoczne są obszary o silnym nachyleniu (duże Jc) oraz skoki strumienia, które świadczą
o jego redystrybucji wewnątrz próbki. Jak w przypadku próbki [Co(4)Pt(10)]8 wystę-
pują fragmenty równoległe do osi poziomej tzw.tarasy. Można zaobserwować kumulo-
wanie strumienia w okolicy brzegu próbki: Hp(s+ = 1) ≈ 3 Oe oraz dla porównania
Hp(s+ = 0.2) ≈ 10 Oe. Dla s+ = 0.08 profile przy H > 20 Oe stają się bardziej płaskie i
równoległe do siebie, co oznacza, że oddziaływanie pomiędzy wirami staje się decydujące
o zachowaniu strumienia. Opisany wcześniej dla próbki [Co(4)Pt(10)]8, efekt „przesuwa-
jącego się minimum” zależności B(x), jest widoczny dla pól magnetycznych w zakresie od
10 Oe do 15 Oe.

Zmiany w przebiegach B(x) dla próbki [Co(6)Pt(14)]8 przedstawione są na rysunku
5.22. Pominięto profile dla s+ = 1, które nie różnią się od analogicznych przebiegów
prezentowanych dla próbek [Co(4)Pt(10)]8 i [Co(6)Pt(3)]8. Środek próbki znajduje się w
x = 140µm. Zależności B(x) aż do s+ = 0.25 nie wykazują, w odróżnieniu od pokazy-
wanych powyżej, żadnych dramatycznych zmian. Tym niemniej, dla s+ = 0.25 następuje
pewien wzrost nachylenia krzywych w okolicach środka próbki, co świadczy o wzroście
wartości Jc. Bardziej zasadnicze zmiany w zachowaniu B(x) są widoczne dopiero dla
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Rysunek 5.22: Profile B(x) dla próbki [Co(6)Pt(14)]8 w T = 7.5 K przy równoległej
konfiguracji wirów i domen.

s+ = 0.08, kiedy pojawiają się niewielkie skoki i charakterystyczne płaskie obszary. Warto
zauważyć, że dla tej próbki nie zmienia się położenie minimum B(x). Brak gwałtownych
skoków i zmian nachylenia krzywych zależności B(x) jest związany z kształtem i rozmia-
rami domen w próbce [Co(6)Pt(14)]8. Szerokość domen (w ' 300 − 600 nm), która jest
niewiele większa od głębokości wnikania (λ ≈ 200nm), pozwala na kotwiczenie jedynie
pojedynczych wirów. Jednocześnie domeny są podłużne, ich długość jest 10-20 razy więk-
sza niż szerokość. Umożliwia to „płynięcie” wirów do wnętrza próbki wzdłuż domeny.
Taka sytuacja jest zasadniczo inna niż w przypadku próbki [Co(6)Pt(3)]8, gdzie większe
domeny są w stanie pułapkować kilka wirów na jednej domenie. Powoduje to skoki HLOC ,
gdy odpięciu ulega jednocześnie kilka wirów.

Na rysunku 5.23 przedstawiona została ewolucja HLOC na brzegu próbek [Co(6)Pt(14)]8
i [Co(6)Pt(3)]8 w T = 7.5K. Podobnie jak dla próbki [Co(4)Pt(10)]8, obecność DR wy-
wołuje gromadzenie wirów w okolicy brzegu warstwy. Przebieg HLOC(H) dla próbki
[Co(6)Pt(14)]8 jest analogiczny do prezentowanej na rysunku 5.12 zależności dla próbki
[Co(4)Pt(10)]8: HLOC wzrasta liniowo aż do wartości Hmax, następnie wartość HLOC spada
z szybkością zależną od s. W przypadku próbki [Co(6)Pt(3)]8 dla H<4 Oe można zaob-
serwować charakterystyczny „stopień”: obszar, w którym HLOC rośnie bardzo wolno lub
nawet spada dla s+ = 0.13. Po przekroczeniu H = 4 Oe zależność HLOC(H) zachowuje
się w sposób obserwowany dla pozostałych próbek. Takie zachowanie zostało ponow-
nie zarejestrowane w niezależnie przeprowadzonym eksperymencie. Pozwala to sądzić,
że obserwowany efekt jest istotnie związany z właściwościami próbki. Prawdopodobnie
obserwacja takiego efektu świadczy o przegrupowaniu domen na brzegu próbki po wejściu
małej ilości strumienia.

Dzięki zastosowaniu opisanej powyżej procedury analizy zależności HLOC(H), wyzna-
czona została liczba zakumulowanych wirów, N . Przebieg odpowiednich zależności N(s)
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Rysunek 5.23: Ewolucja bariery krawędziowej w T = 7.5 K dla próbki [Co(6)Pt(3)]8 (lewa
część)i [Co(6)Pt(14)]8 (prawa część).

dla próbek [Co(6)Pt(3)]8 i [Co(6)Pt(14)]8 dla temperatur T = 7.5 K i T = 7 K został
pokazany na rysunku 5.24. Wartość N zwiększa się ze zmniejszaniem T , co można tłuma-
czyć wzrostem wartości kotwiczenia wewnętrznego na skutek spadku wartości λ. Wpływ
zmian T jest wyraźnie większy dla próbki z grubą warstwą Pt: ∆N ≈ 6 dla próbki
[Co(6)Pt(14)]8 i ∆N ≈ 3 dla próbki [Co(6)Pt(3)]8. Przypuszczalnie jest to związane z
większą ilością defektów strukturalnych w próbce [Co(6)Pt(14)]8.

Aby porównać bezpośrednio zmienność N(s) dla próbek [Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]8
w T = 7.5 K, N zostało znormalizowane do wartości N w stanie nasycenia warstwy FM:
NNORM = N/N(s+ = 1). Taka procedura jest konieczna, ponieważ położenie sondy
„brzegowej” względem krawędzi próbki nie jest identyczne dla każdej próbki. Zależność
NNORM(s) zamieszczona jest na rysunku 5.25. Duże domeny w próbce [Co(6)Pt(3)]8
mogą pułapkować więcej wirów przy brzegu, co skutkuje powstaniem bariery bardziej
efektywnej w gromadzeniu strumienia na brzegu warstwy. Porównanie NNORM dla próbki
[Co(4)Pt(10)]8 z wartościami dla próbek [Co(6)Pt(14)]8 i [Co(6)Pt(3)]8 pozwala sądzić,
że w tworzeniu bariery istotną rolę odgrywa również całkowity moment magnetyczny
warstwy FM. W przypadku próbki [Co(4)Pt(10)]8 ze względu na mniejszą grubość war-
stwy Co jest on odpowiednio mniejszy, co ma swoje odzwierciedlenie w mniejszej wartości
NNORM .

Warty podkreślenia jest fakt, że największe wartości W i NNORM występują dla róż-
nych rozkładów domen. Nieuporządkowany układ dużych domen w próbce [Co(6)Pt(3)]8
powoduje dużą wartość NNORM , natomiast bardziej uporządkowany układ mniejszych
domen obecny w próbce [Co(6)Pt(14)]8 skutkuje większą wartością W .
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Rysunek 5.24: Liczba wirów zakumulowanych na brzegu próbek: [Co(6)Pt(14)]8 (lewa
część rysunku) i [Co(6)Pt(3)]8 (prawa część rysunku).
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Rysunek 5.25: Zmiany NNORM na brzegu próbek [Co(4)Pt(10)]8, [Co(6)Pt(3)]8 i
[Co(6)Pt(14)]8.
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5.3 Model zachowania wirów zakotwiczonych na brzegu
warstwy.

Ilość wirów N zapułapkowanych na brzegu warstwy zależy od parametru s oraz od struk-
tury domen dla danej próbki. W celu opisania tych zmian zaproponowaliśmy fenomeno-
logiczny model. Opiera się on o geometryczne rozważania, dotyczące rozkładu wirów w
domenie.

Sonda, którą rejestrowane jest zachowanie wirów ma powierzchnię A = 25µm2. Zgod-
nie z definicją parametru „s” powierzchnia obszaru, który jest odpowiedzialny za kotwi-
czenie wirów dla s+ wynosi: A · s. Niech domena ma kształt prostokąta o wymiarach:
l × w, gdzie l jest długością domeny, w jej szerokością. Dla ustalenia uwagi niech l > w.
Dodatkowo zakłada się, że sonda „widzi” jedną domenę, więc można zapisać z porównania
powierzchni obszaru kotwiczącego wiry i powierzchni domeny:

A · s = l · w, (5.1)

skąd wynika, że

l =
A · s
w

. (5.2)

Dla małej wartości N wiry zakotwiczone są w środkowej części domeny (rysunek (a) w
5.26). Formują one linię, w równych odległościach od siebie. W rozważanej sytuacji w ≈
2λ, czyli można przyjąć, że minimalna odległość w jakiej mogą znaleźć się zakotwiczone
wiry wynosi w. Skoro każdy z wirów zajmuje obszar rzędu w × w, można podzielić
domenę o długości l na kwadraty o boku w, których ilość równa się liczbie zakotwiczonych
wirów,czyli można zapisać N = l/w. Korzystając z wyrażenia 5.2 otrzymuje się:

N =
A · s
w2

(5.3)

oraz po przekształceniu:

w =

√
A · s
N

. (5.4)

Dla większej ilości wirów zakotwiczonych na domenie ich konfiguracja ulega modyfi-
kacji: układają się w trójkątną sieć o stałej a ' w. Liczba trójkątów, wypełniających
domenę o długości l wynosi: l/h, gdzie h = a

√
3/2. Każdy z trójkątów wnosi do całko-

witej liczby wirów N przyczynek w ilości 3/2. Wynika to z następującego oszacowania: 1
wir wspólny dla dwóch trójkątów + 2 wiry wspólne dla dwóch trójkątów = 1/2 + 2/2 =
3/2. Stąd wynika: N = 3l/2h, po skorzystaniu z wzoru 5.2 oraz wyrażenia na h można
zapisać wielkości N i w w postaci analogicznej do 5.3 i 5.4:

N =

√
3A · s
w2

, (5.5)

w =

√√
3A · s
N

. (5.6)



5.3. MODEL ZACHOWANIAWIRÓWZAKOTWICZONYCHNA BRZEGUWARSTWY.81

Rysunek 5.26: Zmiany rozkładu wirów w zależności od N .

Dla domen o większej szerokości liczba trójkątów, na których można „rozpiąć” sieć
wirów jest odpowiednio większa. W ogólnym przypadku można wprowadzić czynnik geo-
metryczny q, opisujący strukturę wirów w domenie. Otrzymuje się wtedy wyrażenia
podobne do wypisanych powyżej, określające liczbę wirów oraz szerokość domeny:

N =
q · A · s

w2
, w =

√
q · A · s

N
. (5.7)

Przy użyciu opisanych modeli można uzyskać wartości w, wykorzystując wartości N ,
wyznaczone na podstawie zależności HLOC(H) zmierzonych na brzegu próbki. Na ry-
sunku 5.27(a) zostało przedstawione porównanie zależności w(s) wyznaczonej na podsta-
wie modeli „liniowego” oraz „trójkątnego” z danymi doświadczalymi uzyskanymi z MFM.
Pokazywane dane dotyczą próbki [Co(4)Pt(10)]8. Wartości uzyskane z użyciem modelu
„trójkątnego” lepiej zgadzają się z danymi doświadczalnymi. Oznacza to, że wiry układają
się raczej w trójkątną sieć aniżeli pojedynczą linię.

Wartości w dla s ≈ 1 wydają się przeszacowane. Powoduje to konieczność modyfi-
kacji modelu. Istotnie, dla s ≈ 1 struktura FM składa się z nieregularnych niewielkich
obszarów o powierzchni A(1 − s) (rysunek 4.5 dla s+ = 0.92), wewnątrz których pozo-
stały obszary jeszcze nieodwróconych momentów. Te własnie zamknięte i nieodwrócone
obszary stanowią centra kotwiczenia, ich powierzchnia wynosi
As(1 − s). Wyrażenia opisujące N i w mają dla tego przypadku zmodyfikowaną w po-
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Rysunek 5.27: (a)Porównanie zależności w(s) dla różnych modeli na przykładzie próbki
[Co(4)Pt(10)]8. Symbolem 4 oznaczony został przebieg dla modelu „trójkątnego”. (b)
Wartości N wyznaczone z eksperymentu oraz wyliczone na podstawie odpowiednich mo-
deli dla różnych próbek. N wyliczone z uwzględnieniem modyfikacji dla s ≈ 1.

równaniu do poprzednich postać o czynnik (1− s):

N =
q · A · s · (1− s)

w2
(5.8)

w =

√
q · A · s · (1− s)

N
. (5.9)

Rezultat modyfikacji ilości powierzchni kotwiczącej wiry został zaznaczony na rysunku
5.27(a) za pomocą czerwonych punktów.

Brak jest danych doświadczalnych, dotyczących szczegółów zależności w(s) dla pozo-
stałych próbek [Co(6)Pt(3)]8 i [Co(6)Pt(14)]8. Zakładamy więc najprostszą ewentualność,
mianowicie liniowy charakter zmian szerokości domen dla s < 0.5. Z dopasowania prostej
w tym zakresie dla danych dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 uzyskujemy zależność w(s), która
służy dalej do obliczenia wartości N(s) za pomocą wzorów 5.7 i 5.9.

Rysunek 5.27(b) przedstawia porównanie wyznaczonych doświadczalnie wartości N
dla próbek
[Co(4)Pt(10)]8, [Co(6)Pt(3)]8 i [Co(6)Pt(14)]8 z wynikami obliczeń z użyciem opisanych
modeli, w których q było parametrem dopasowania. Wzór 5.7 był stosowany dla s < 0.5,
natomiast wzór 5.9 zastosowany został w rozszerzonym poza s ≈ 1 zakresie, mianowicie
opisuje dane dla s > 0.5. Dla wszystkich próbek otrzymano dobrą zgodność z danymi
eksperymentalnymi. W przypadku próbek [Co(4)Pt(10)]8 i [Co(6)Pt(14)]8 zastosowano
model, dla którego q =

√
3. Stąd wynika, że dla tych próbek model „trójkątny” dobrze

opisuje zmierzone wartości. Dla próbki [Co(6)Pt(3)]8 dopasowano wartość parametru
q ≈ 10, co oznacza, że wiry układają się w kilka rzędów obok siebie. Bezpośrednie
pomiary struktury domenowej za pomocą MFM wykazują, że domeny kotwiczące wiry
są na tyle szerokie, aby umożliwić tworzenie takich struktur wirów. Dane dla próbek
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[Co(6)Pt(3)]8 i [Co(6)Pt(14)]8 wykazują największe odstępstwo od modelu w obszarze
s ≈ 0.5. Może być to związane z faktem, że dla takich wartości s układ domen składa
się z podobnej ilości obszarów odwróconych i nieodwróconych. Założenie o rejestrowaniu
zachowania pojedynczej domeny w tym przypadku może nie być spełnione.

Zaproponowany prosty model oparty jedynie o geometryczne rozważania prowadzi jed-
nak do prawidłowego opisu jakościowych zmian N(s). Dokładniejsza analiza ilościowa za-
leżności N(s) wymaga uwzględnienia dynamiki wirów oraz określenia i porównania energii
oddziaływania wir-domena oraz wir-wir, co wykracza poza ramy niniejszej pracy.

5.4 Wpływ procedury rozmagnesowania na kotwiczenie
wirów

W rozdziale 4. pokazaliśmy, że procedura demagnetyzacji pozwala uzyskać specyficzny
układ domen. Struktura domenowa uzyskana za pomocą procesu demagnetyzacji okre-
ślana będzie dalej jako „DD”. Na rysunku 5.28 przedstawiono różne ustawienia pola dema-
gnetyzującego, HDEMAG względem próbki. Kąt α jest mierzony od płaszczyzny próbki,
np. kierunek prostopadły do płaszczyzny warstwy odpowiada wartości α = 90o. Próbki
miały kształt prostokąta o szerokości ok. 200 µm i długości kilku mm.

Struktura DD charakteryzuje się taką samą ilością momentów skierowanych do dołu
jak i do góry. Rozkład i kształty domen zależą jednak od kierunku HDEMAG. Rozkłady
domen po demagnetyzacji w polu skierowanym po kątem α = 90o i α = 0o pokazane
są odpowiednio w lewej i prawej części rysunku 5.29. Zastosowanie pola HDEMAG pod
kątem α = 90o, skutkuje uzyskaniem układu DD o rozkładzie zasadniczo różna od układu
DR: w miejsce nieregularnych obłych obszarów o rozmiarach kilku µm pojawiają się do-
meny o szerokościach 950±150 nm (lewa część rysunku 5.29). Pole HDEMAG skierowane
pod kątem α = 0o powoduje powstanie DD o rozmiarach około dwukrotnie mniejszych:
470±150 nm (prawa część rysunku 5.29). Przyłożenie pola pod kątem α powoduje po-
wstanie DD w stanie pośrednim między dwoma opisanymi powyżej, najszybsze zmiany
rozmiarów domen zachodzą dla α < 10o.

Pole HDEMAG, leżące w płaszczyźnie wywołuje lekką anizotropię kształtu domen.
Miarą anizotropii jest stosunek średniej szerokości domen wzdłuż kierunku HDEMAG do
szerokości domen w kierunku prostopadłym. W danym przypadku iloraz ten wynosi 1.6.
Domeny wykazują niewielką tendencję do ustawiania się zgodnie z kierunkiem HDEMAG.
W celu zbadania wpływu tej anizotropii na MK, przykładano pole HDEMAG wzdłuż krót-
szej lub dłuższej krawędzi wąskiej próbki (linijka sond jest ułożona w poprzek próbki).

Na rysunku 5.30 znajdują się przebiegi HLOC(H) dla różnych wartości kąta α, pod
jakim przykładane było pole HDEMAG. Kąt α = 0o odpowiada konfiguracji, w której
HDEMAG było skierowane równolegle do płaszczyzny próbki wzdłuż dłuższej krawędzi.
Przeprowadzenie demgnetyzacji w tym przypadku powoduje znaczne zwiększenie zdolno-
ści kotwiczenia w warstwie. Wartość W = 7.5 jest większa o ok. 50% niż maksymalna
szerokość histerezy w obecności DR. Zwiększenie kąta α zmniejsza efektywność mechani-
zmu MK. Zależność W (α) pokazana jest na wstawce rysunku 5.30. Widoczny jest mo-
notoniczny spadek W ze wzrostem kąta α. Największe zmiany W następują dla małych
wartości kąta, kiedy struktura DD jest najbardziej „wrażliwa” na wpływ zmiany kierunku
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Rysunek 5.28: Orientacja pola HDEMAG, którym demagnetyzowano warstwę FM, wzglę-
dem krawędzi próbki.

 

 

 

 

Rysunek 5.29: Układ domen po procesie demagnetyzacji w polu HDEMAG prostopadłym
(lewa część rysunku) i równoległym (prawa część rysunku) do płaszczyzny warstwy. Obraz
uzyskany za pomocą MFM dla próbki [Co(6)Pt(3)]8. Rozmiary rysunku 10× 10µm.
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Rysunek 5.30: Przebieg zależności HLOC(H) w T = 7.5 K w zależności od kąta α, pod ja-
kim przykładane było pole HDEMAG do próbki [Co(6)Pt(3)]8. Na wstawce przedstawiono
wykres W (α).

pola HDEMAG.
Na rysunku 5.31 znajdują się rezultaty pomiarów HLOC przeprowadzone po wykona-

niu procedury demagnetyzacji w polu HDEMAG pod kątem α = 0o i skierowane wzdłuż
dłuższego boku próbki. Zamieszczono dla porównania przebiegi HLOC(H), kiedy obecne
są DR oraz dla stanu nasycenia FM. Przebieg HLOC(H) jest obwiednią dla serii histerez
uzyskanych przy różnych wartościach s. Przesuwanie maksimum wartości HLOC zostało
zinterpretowne wcześniej jako skutek pojawiania się charakterystycznej odległości mię-
dzy DR (podrozdział 5.2.2.2). Obserwowane zachowanie sugeruje istnienie wielu takich
odległości w układzie DD, co powoduje, że histereza wydaje się być sumą krzywych dla
odpowiednich wartości s.

Wartość |HLOC(H)| jest dla |H| > 30 Oe większa, gdy pole jest zmniejszane w porów-
naniu z |HLOC(H)| przy rosnącym H - obszar, na którym występuje to zjawisko został
zakreskowany na rysunku 5.31. Podobny efekt był omawiany powyżej jako asymetria
związana z modyfikacją układu domen przez wiry. W przypadku obecności DR taki efekt
był widoczny dla wartości H określonych przez zwrot DR. Po procesie demagnetyzacji
układ domen jest izotropowy, stąd możliwość obserwacji efektu dla ujemnie i dodatnio
skierowanych wirów w trakcie jednego cyklu zmian H. Efekt ten występuje dla wszystkich
wartości kąta α.

Demagnetyzacja przeprowadzona za pomocą pola skierowanego wzdłuż krótszej kra-
wędzi próbki nie powoduje jakościowych zmian w przebiegu HLOC(H) (lewa część rysunku
5.32). Następuje lekkie obniżenie W o ok. 25%. Jednak w pomiarach MFM nie stwier-
dzono zależności rozmiarów domen od kierunku przyłożonego pod kątem α = 0o pola
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Rysunek 5.31: Porównanie histerez w trakcie przemagnesowania warstwy FM i po dema-
gnetyzacji polem HDEMAG, które skierowane było wzdłuż dłuższej krawędzi próbki. Dane
dla środka próbki [Co(6)Pt(3)]8 w T = 7.5 K.
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Rysunek 5.32: HLOC(H) dla próbki [Co(6)Pt(3)]8 w stanie nasycenia warstwy FM oraz
po demagnetyzacji w polu równoległym do płaszczyzny warstwy skierowanym wzdłuż
krótkiego i długiego boku warstwy (lewa część rysunku). HLOC(H) po demagnetyzacji w
polu prostpadłym do płaszczyzny próbki (prawa część rysunku). Pomiary przeprowadzane
były w T = 7.5 K.
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Rysunek 5.33: Przebieg zależności B(x) po demagnetyzacji w polu HDEMAG skierowanym
w płaszczyżnie próbki wzdłuż krótszego i dłuższego boku warstw.

HDEMAG. Dlatego w tym przypadku nie można twierdzić, że zmiany W wywołane są
przez zmiany rozmiarów domen. Bardziej prawdopodobny jest wpływ anizotropii domen
spowodowanej przez różne kierunki pola HDEMAG. W prawej części rysunku 5.32 po-
kazano histerezę po demagnetyzacji w polu HDEMAG skierowanym pod kątem α = 90o.
Następuje duży skok wartości HLOC przy zmianie pola od H = 0 Oe do H = −20 Oe.
Zgodnie z opisem powyżej taki skok to odpięcie dużej ilości wirów. Sytuacja taka jest moż-
liwa, gdy struktura domenowa składa się z dużych obszarów, jak np. struktura widoczna
na prawej części rysunku 5.29.

Porównanie przebiegów B(x) po procesie demagnetyzacji polem HDEMAG, leżącym w
płaszczyźnie próbki i skierowanym wzdłuż dłuższej lub krótszej krawędzi zostało przed-
stawione na rysunku 5.33. Środek próbki znajduje się w x ≈ 80 µm . Zależność B(x)
jest podobna dla obydwu konfiguracji: następuje szybki, liniowy spadek wartości B(x) w
kierunku środka próbki. W obydwu przypadkach w okolicach środka próbki widoczne są
obszary, gdzie Jc ∼ ∂B

∂x
≈ 0. Istotna różnica występuje w szybkości z jaką strumień wnika

do wnętrza próbki. W przypadku pola HDEMAG skierowanego wzdłuż krótszego z boków
Hp ≈ 9Gs; przy krawędzi próbki, do x = 20µm, profile B(x) są równoległe do osi „x”, co
oznacza że wiry dostają się tam swobodnie. Krzywe B(x) dla x od 20 µm do 80 µm są
równoległe i równo oddalone od siebie dla kolejnych wartości B. Wynika z tego, że pene-
tracja próbki odbywa się w sposób jednostajny, bez zaburzeń ze strony niejednorodności
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Rysunek 5.34: Mapy zależności HLOC(x,H) po demagnetyzacji polem, leżącym w płasz-
czyźnie próbki: wzdłuż krótszego boku (lewa część rysunku) i wzdłuż dłuższego boku
(prawa część rysunku).

centrów kotwiczenia. Skoki wartości B(x) dla x od 80 µm do 160 µm są spowodowane
zapewne istnieniem na tym obszarze innego rozkładu domen. Dla konfiguracji, gdzie pole
HDEMAG jest równoległe do dłuższego z boków wartość Hp ≈ 15 Gs. Ponadto, wystę-
pują charakterystyczne „zagęszczenia” krzywych B(x) np. dla B ≈ 15Gs lub B ≈ 25Gs.
Oznacza to istnienie mechanizmu, który hamuje proces wnikania strumienia do wnętrza
próbki. Jak zostało wcześniej wspomniane, demagnetyzacja w polu HDEMAG, leżącym
w płaszczyźnie próbki wywołuje lekką anizotropię w rozkładzie domen: domeny wyka-
zuję tendencję do tworzenia się wzdłuż kierunku przyłożonego pola. W przedstawionych
powyżej przypadkach układ DD jest skierowany prostopadle lub równolegle do krawę-
dzi próbki w zależności od kierunku pola HDEMAG. W sytuacji, gdy układ DD został
uzyskany za pomocą HDEMAG równoległego do krótszego z boków domeny pozwalają na
łatwe wnikanie strumienia do próbki. Anizotropia nie jest zbyt silna, możliwe są obszary
z nieuporządkowanymi domenami, stąd obserwowana asymetria w przebiegu B(x) po obu
stronach środka próbki. Domeny ułożone wzdłuż długiej krawędzi próbki, czyli za pomocą
odpowiednio skierowanego HDEMAG, utrudniają wnikanie strumienia.

Na rysunku 5.34 pokazano mapy zależności HLOC(x, H) po procedurze demagnety-
zacji. Mapy obejmują zakres, w którym H było zmieniane od 50 Oe do -50 Oe. Skala
HLOC jest dobrana tak, że maksimum na skali odpowiada połowie maksymalnej zmie-
rzonej wartości HLOC w odpowiednim procesie. Dla próbki demagnetyzowanej polem
HDEMAG leżącym wzdłuż krótszego boku strumień szybciej „wychodzi” z próbki. Stanowi
do dodatkowe potwierdzenie, że wywołana demagnetyzacją anizotropia DD przeciwdziała
lub pomaga ruchom strumienia w poprzek próbki, zatem anizotropia może wpływać na
zmiany W.

Porównanie przebiegów B(x) w próbce [Co(6)Pt(3)]8 po przeprowadzonej demagnety-
zacji w polu HDEMAG skierowanym pod kątem α = 0o i kat90 pokazane jest na rysunku
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Rysunek 5.35: Przebieg zmian B(x) dla H < 30 Oe po demagnetyzacji w polu równole-
głym, skierowanym wzdłuż dłuższego boku (lewa część rysunku) i prostopadłym (prawa
część rysunku) do płaszczyzny próbki [Co(6)Pt(3)]8.

5.35. Widoczna jest jakościowa różnica w zachowaniu się strumienia wewnątrz próbki dla
obydwu przypadków. Profile B(x) po demagnetyzacji w polu równoległym mają prawie
to samo nachylenie. Obszary, gdzie B(x) staje się równoległe do osi „x” występują tylko
dla B < 2 Gs i przesuwają się w kierunku środka próbki ze wzrostem pola. Krzywe nie
są rozłożone jednorodnie - oznacza to, że strumień wnika do próbki skokowo. Nachylenie
B(x) pozwala oszacować prąd krytyczny: Jc ≈ 2 · 107 A/m2. Układ domen zapobiega
wniknięciu strumienia aż do Hp = 13 Gs.

Profil B(x) dla próbki zdemagnetyzowanej polem pod kątem α = 90o jest podobny
do uzyskanego dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 przy s+ = 0.18. Przebieg B(x) zmienia się
bardzo silnie ze wzrostem pola, co świadczy o dużych niejednorodnościach w strukturze
domenowej. Wzrost wartości B(x) np.dla x = 80µm, x = 40µm lub x = 160µm oznacza
istnienie silnych, rozległych centrów kotwiczenia. Wnikanie strumienia do próbki ma
„tarasowy” charakter: obszary o dużym nachyleniu B(x)(lokalnie Jc ≈ 2.1 · 107 A/m2)
sąsiadują z fragmentami, gdzie Jc ≈ 0 A/m2.

Rezultaty porównania przebiegu W (T ) w zależności od procesu demagnetyzacji dla
próbki [Co(6)Pt(3)]8 zamieszczone zostały na rysunku 5.36. Zmniejszenie T powoduje,
podobnie jak w przypadku obecności DR, obniżenie wartości W . Zmiany W (T ) są takie
same dla obydwu kierunków pola HDEMAG przy α = 0o. Zależność dla HDEMAG prosto-
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Rysunek 5.36: W (T ) w zależności od przebiegu procesu demagnetyzacji. Symbole ||1,||2 i
⊥ oznaczają pole przyłożone do warstwy odpowiednio: równolegle do płaszczyzny warstwy
wzdłuż dłuższego, krótszego boku i prostopadle do płaszczyzny warstwy. .

padłego wykazuje tendencję do nasycenia. Różnica w charakterze zmian W (T ) pozostaje
niezrozumiała. Do lepszego poznania tego efektu konieczne są pomiary w większym za-
kresie temperatur.

Przebieg zależności HLOC(H) dla próbki [Co(6)Pt(14)]∗8 po demagnetyzacji w polu
równoległym do płaszczyzny warstw pokazany jest na rysunku 5.37. W układzie pomia-
rowym pojawiły się niestabilności termiczne, które wywołały skoki strumienia, widoczne
jako charakterystyczne „zęby” na krzywych histerezy. Niestabilności nie miały jednak
wpływu na trend zmian charakterystycznych dla przebiegu histerezy. Proces demagne-
tyzacji lekko podnosi zdolność kotwiczenia w warstwie, W ≈ 5. Brak dramatycznych
zmian W można tłumaczyć niewielką różnicą między układem domen po demagnetyzacji
a strukturą DR dla warstwy [Co(6)Pt(14)]∗8. DR są prawdopodobnie w tym przypadku
niewielkich rozmiarów. Procedura demagnetyzacji w polu równoległym powoduje uzyska-
nie układu wąskich domen, które raczej nie różnią się znacznie od DR.

5.5 Materiały o dużej głębokości wnikania

Natura efektu MK powoduje, że istotnym parametrem jest głębokość wnikania dla da-
nego materiału nadprzewodzącego, która określa rozkład pola w wirze strumienia pola
magnetycznego. Dla cienkich warstw o grubości d, dla których spełniony jest warunek
d ¿ λ wiry osiągają rozmiary λd = 2λ2/d [7; 9].

W celu zbadania wpływu głębokości wnikania na zjawisko MK, wykonano heterostruk-
tury, zawierające nadprzewodniki o większej wartości λ niż dla Nb, zastosowano warstwy
NbN oraz YBCO.



5.5. MATERIAŁY O DUŻEJ GŁĘBOKOŚCI WNIKANIA 91

-60 -30 0 30 60
-10

-5

0

5

10
-60 -30 0 30 60

 

 s-=0

 s-=0.57

 s-=0.73

 po demagnetyzacji

H
L

O
C
[G

s
]

H[Oe]

Rysunek 5.37: Porównanie histerez w trakcie przemagnesowania warstwy FM i po procesie
demagnetyzacji. Dane dla środka próbki [Co(6)Pt(14)]∗8 w T = 7.5 K.

5.5.1 Pomiary lokalne

5.5.1.1 Azotek niobu (NbN)

Procedura pomiarowa, jaka była stosowana w trakcie badań NbN jest analogiczna do opi-
sanej na początku tego rozdziału dla próbek z Nb. Inna jest jednak temperatura, w której
ustalano stan warstwy FM oraz temperatura pomiaru: 15 K i 11 K, odpowiednio. War-
tość T/Tc wynosi w tym przypadku 0.92. W temperaturze pomiaru głębokość wnikania
wynosi λd ≈ 0.5µm.

Na rysunku 5.38 przedstawiono przebieg zależności HLOC(H) dla kilku wartości para-
metru s. Histerezy zmierzone w obecności dodatnich (lewa część rysunku 5.38) i ujemnych
(prawa część rysunku 5.38) domen resztkowych mają podobne kształty. Największa szero-
kość histerez jest rejestrowana w stanie nasycenia dla niskich wartości pola zewnętrznego.
Kiedy pojawiają się DR, szerokość histerezy zmniejsza się dla małego H. Dla | H |> 10
Oe histerezy są szersze niż w stanie nasycenia FM. Efekt ten jest widoczny wszystkich
przypadkach, niezależnie od zwrotu DR.

Takie zachowanie jest zasadniczo różne od obserwowanego w przypadku próbek z Nb.
Duża wartość λd powoduje, że przekrycie pól magnetycznych wirów staje się większe a
tym samym oddziaływanie pomiędzy wirami jest silniejsze. Jednocześnie wiry o dużych
rozmiarach mogę obejmować domeny o różnej orientacji.

Kiedy warstwa FM jest w stanie nasycenia na wir działają centra związane z kotwi-
czeniem wewnętrznym, stąd pojawia się maksimum na krzywej histerezy. Gdy warstwa
FM ulega częściowemu przemagnesowaniu, pojawiają się domeny, które działają silniej niż
wspomniane wyżej centra. Kotwiczenie wewnętrzne ulega „zamaskowaniu” przez silniej-
sze oddziaływanie. Jednak kolejne wkłady, które pochodzą od przeciwnie zorientowanych
domen, leżących w bezpośrednim sąsiedztwie wiru, są przeciwnych znaków. Sumaryczny
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Rysunek 5.38: Przebieg zależności HLOC(H) dla próbki NbN. Histerezy zostały zmierzone
w obecności dodatnich (a) i ujemnych (b) DR w temperaturze T = 11 K.

efekt jest przez to niewielki, co jest widoczne jako zmniejszenie szerokości histerez przy
H ≈ 0 Oe. .

Zwiększenie gęstości wirów wywołuje wzrost siły oddziaływania pomiędzy nimi. Duża
wartość λ powoduje, że oddziaływanie między wirami jest długozasięgowe. Dla | H |> 10
Oe silne wzajemne odpychanie wirów kumuluje oddziaływanie z domenami, co wywołuje
wzmocnienie kotwiczenia. Szczegóły tego mechanizmu pozostają jednak nie do końca
zrozumiałe.

Zachowanie strumienia dla małych wartości H można szczegółowo prześledzić na ry-
sunku 5.39. Brzeg próbki znajduje się w okolicach x ≈ 0µm a środek przy x ≈ 60µm.
Pole H zmienia się od 20 Oe do -20 Oe. Widoczne jest obniżenie wartości maksimum dla
s+ < 1. Dodatkowo maksimum występuje przy różnych wartościach H w zależności od
s, a nawet następuje rozszczepienie na dwa maksima dla s+ = 0.63. Przesunięcie mak-
simum w stronę ujemnych H dla s+ = 0.72 przypomina efekt obserwowany dla próbki
[Co(6)Pt(14)]∗8, związany z kotwiczeniem na domenach ujemnych. Rozdwojenie maksi-
mum może oznaczać kotwiczenie na domenach obu znaków.

5.5.1.2 YBCO

Procedura pomiarowa jest analogiczna do opisanej powyżej z temperaturą, w której de-
finiowano stan domen: 110 K oraz temperaturą pomiaru 82 K, co daje T/Tc = 0.93. W
temperaturze pomiaru λab ≈ 300 nm. Na rysunku 5.40 znajdują się krzywe histerez zmie-
rzone dla DR: dodatnich 5.40(a) i ujemnych 5.40(b). Brak jest widocznego wpływu domen
na kształt histerez w przypadku dodatnich DR. W części (b) widoczne jest przesunięcie
histerezy dla H < 0 Oe przy FM w stanie nasycenia. Efekt ten jest czysto aparaturowy i
nie ma uzasadnienia związanego z MK.

Pomiary z użyciem sond Halla nie wykazały istnienia efektu MK w heterostrukturach z
YBCO. Jakkolwiek wartość λ jest mniejsza dla YBCO niż dla NbN, to nadal słuszne pozo-
staje stwierdzenie o obejmowaniu przez wir domen przeciwnie skierowanych. W próbkach
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Rysunek 5.39: Mapy zależności HLOC(x,H) dla próbki NbN przy wartościach parametru
s+: 0.99(a), 0.72(b), 0.63(c) i 0.57(d). Pole H zmieniane od 20 Oe do -20 Oe.



94 ROZDZIAŁ 5. POMIARY W STANIE NADPRZEWODZĄCYM

-80 -40 0 40 80
-15

-10

-5

0

5

10

15

 s+=1
 s+=0.9
 s+=0.7
 s+=0.3

H
LO

C
[G
s]

H[Oe]

(a)

-80 -40 0 40 80
-15

-10

-5

0

5

10

15

 s-=0
 s-=0.1
 s-=0.3
 s-=0.7

(b)

H
LO

C
[G
s]

H[Oe]

Rysunek 5.40: Przebieg zależności HLOC(H) dla próbki YBCO. Histerezy zostały zmie-
rzone w obecności dodatnich (a) i ujemnych (b) DR w temperaturze T = 82 K.

YBCO obserwowany jest bardzo silny efekt kotwiczenia wewnętrznego [9], który dla zasto-
sowanej temperatury pomiarowej mógł dominować nad efektem MK. Pomiary w wyższej
temperaturze były utrudnione przez specyfikę używanego układu pomiarowego. Dodat-
kowym efektem, który odróżnia próbki z YBCO od pozostałych i może mieć wpływać na
MK, jest zjawisko płynięcia strumienia strumienia (ang. „flux flow ”) [9; 16]. Szczegółowe
badania tego efektu wykraczają poza zakres niniejszej pracy.

5.5.2 Pomiary globalne (SQUID)

Badania przeprowadzone za pomocą układu sond Halla nie dały zadowalających rezul-
tatów, prawdopodobnie ze względu na zbyt małą wartość temperatury pomiaru wzglę-
dem Tc. Zdecydowano się zastosować magnetometr SQUID, który umożliwia pomiary z
większą czułością, jednak nie dostarcza informacji o rozkładzie strumienia. Konstrukcja
kriostatu, w którym znajduje się SQIUD pozwala także na lepszą stabilizację temperatury
dla dużych wartości T , co umożliwia pomiary blisko Tc.

Procedura pomiarowa w przypadku pomiarów z użyciem SQUID była identyczna dla
obu próbek , jak dla eksperymentów z układem sond Halla. Obydwie próbki miały kształt
kwadratu o boku ok. 3 mm. W prezentowanych poniżej wynikach odjęto sygnał, pocho-
dzący od wielowarstwy FM.

5.5.2.1 NbN

Pomiary odbywały się w temperaturze 11.5 K, co daje T/Tc = 0.96 oraz λ ≈ 0.65µm.
Krzywe histerez dla s+ pokazane są na rysunku 5.41. Widoczne jest obniżenie wartości
M dla małych wartości H przy s+ = 0.58 w porównaniu z odpowiednimi wartościami dla
s+ = 1. Przy większych wartościach H histereza jest szersza dla wszystkich pozostałych
s+. Szerokość histerez rośnie aż do s+ = 0.3, gdzie osiąga maksymalną wartość W = 1.3
dla niskich pól i W ≈ 4 dla dużych H. Tak duża zmiana W w zależności od H pozostaje
niezrozumiała. Występuje słabe zjawisko przesuwania maksimum histerezy w zależności
od parametru s, podobne do dyskutowanego dla próbki [Co(4)Pt(10)]8 w części 5.2.1.1.
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Rysunek 5.41: Przebieg zależności M(H) dla próbki NbN. Histerezy zostały uzyskane za
pomocą SQUID dla wielowarstwy FM w stanie opisywanym przez s+. Aby nie zaciemniać
rysunku, histerezy przedstawiono na dwóch wykresach dla s+ > 0.5 (lewa część) oraz dla
s+ < 0.5 (prawa część). Pomiar przeprowadzono w temperaturze T = 11.5 K.
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Pomiary globalne wykazały, że obecność DR w hetrostrukturach z warstwami NbN
wpływa podobnie na zachowanie strumienia jak w przypadku struktur z Nb. Wpływ MK
dla NbN jest jednak dużo słabszy oraz zależny od H.

5.5.2.2 YBCO

Rysunek 5.42 przedstawia krzywe histerez zmierzone dla kolejnych wartości s w T = 86 K,
czyli T/Tc = 0.96. W tym przypadu λ ≈ 0.4µm. Na wstawce do rysunku 5.42 przedsta-
wiono przebiegi M(H) dla warstwy YBCO bez FM oraz z warstwą FM w stanie nasycenia.
Sama obecność warstwy FM zwiększa kotwiczenie w warstwie YBCO. Pojawienie się DR
powoduje zanik wyraźnego maksimum widocznego dla H = 0 Oe w stanie nasycenia oraz
obniżenie M dla małych wartości H. Dla s+ = 0.5 histereza ma największą szerokość przy
| H |> 30 Oe ze wszystkich krzywych. Strzałki na rysunku wskazują położenie maksi-
mum M , które przesuwa się w zależności od s. Przesunięcie następuje w stronę ujemnych
(dodatnich) wartości H dla s+ > 0.5 (s+ < 0.5). Tego typu zachowanie obserwowane było
dla próbki [Co(6)Pt(14)]∗8. W początkowej fazie przemagnesowania wiry są kotwiczone na
odwróconych domenach skierowancych „ujemnie”. Dalszy proces odwracania momentów
prowadzi do powstania DR, na których wtedy kotwiczą wirą. Przesunięcie sięga wartości
kilkunastu Oe dla s+ = 0.31, czyli efekt tan jest znacznie bardziej wyraźny niż dla NbN.

Pomiary w temperaturze bliższej Tc umożliwiły obserwację wpływu domen na zacho-
wanie strumienia w YBCO. Zmiany ustawienia domen powodują zmniejszenie szerokości
histerez dla małych H oraz niewielki wzrost W dla większych H. Pojawienie się DR
wywołuje przesunięcie maksimum wartości namagnesowania.

5.6 Podsumowanie
W rozdziale przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych za pomocą linijki sond
Halla oraz magnetometru SQUID na heterostrukturach znajdujących się w stanie nad-
przewodzącym. Zastosowano dwa sposoby ustalania struktury domenowej FM: poprzez
częściową demagnetyzację w polu prostopadłym do płaszczyzny warstw (układ domen
resztkowych (DR)) oraz za pomocą całkowitej demagnetyzacji oscylacyjnie zmniejszanym
polem skierowanym równolegle do płaszczyzny warstw (układ domen demagnetyzowanych
(DD)).

Dzięki pomiarom w obecności DR wykazano istnienie następujących efektów.

• Następują zmiany wartości Tc w zależności od konfiguracji domen dla próbki
[Co(4)Pt(10)]8 oraz próbki z YBCO. Minimum zależości Tc(s) występuje dla s ≈ 0.5.

• Zaobserwowano zwiększenie szerokości histerez dla próbek [Co(4)Pt(10)]8,
[Co(6)Pt(3)]8, [Co(6)Pt(14)]8, [Co(6)Pt(14)]∗8; W/W0: 2.5, 5, 8, 4.5 odpowiednio.
Największy wzrost zmierzono dla próbki z jednorodnym układem wąskich domen.
Pomiary w różnych temperaturach wykazały, że wzmocnienie malejące z tempera-
turą.

• Wykazano występowanie asymetrii kształtu histerezy, która może być skutkiem
wpływu wirów na strukturę FM.
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Rysunek 5.42: Histerezy dla YBCO zamierzone za pomocą SQUID dla różnych stanów
wielowarstwy FM. W odpowiednich częściach wartości parametru „s” wynoszą: s+ =
1, s+ = 0.66, s+ = 0.5 (a), s+ = 0.5, s+ = 0.31, s+ = 0.2 (b) oraz s− = 0, s− = 0.75, s− =
0.24 (c). Wstawka w prawej, górnej części rysunku pokazuje przebieg górnych fragmentów
histerez dla próbki bez FM i dla heterostruktury z FM w stanie s− = 0 . Pomiar wykonano
przy T = 86 K.
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• Lokalne pomiary wykazały modyfikowanie profili B(x) oraz tarasowe wnikanie stru-
mienia dla próbek [Co(4)Pt(10)]8 i [Co(6)Pt(14)]8.

• Potwierdzono istnienie bariery krawędziowej dla próbek [Co(4)Pt(10)]8, [Co(6)Pt(3)]8,
[Co(6)Pt(14)]8. Największy efekt widoczny był dla próbki [Co(6)Pt(3)]8 z nieupo-
rządkowanym układem dużych domen.

• Zaobserwowano kotwiczenie na domenach o różnej orientacji w próbce [Co(6)Pt(14)]∗8,
dzięki długiemu procesowi odwracania domen

Eksperymenty przeprowadzone z zastosowaniem DD.

• Zaobserwowano w próbce [Co(6)Pt(3)]8 wzrost zdolności kotwiczenia w porównaniu
z kotwiczeniem na DR.

• Wykazano malejącą zależność W (α).

• Zmierzono asymetrię krzywych histerezy, która może być tłumaczona wpływem wi-
rów na strukturę FM.

• Zbadano wpływ anizotropii rozkładu DD na przebieg B(x).

Wykazano, że zastosowanie nadprzewodników o większej głębokości wnikania, NbN
i YBCO, prowadzi do pojawienia się MK, które jednak słabiej wzmacnia kotwiczenie
wirów niż dla heterostruktur z Nb. Zdolność kotwiczenia rośnie ze wzrostem pola H.
Słabszy efekt MK w tych heterostrukturach sugeruje konieczność przeprowadzenia badań
z użyciem materiałów ferromagnetycznych o większych domenach.



Podsumowanie
W ramach wykonanej pracy przeprowadzono badania lokalnych własności he-
terostruktur, składających się z cienkich warstw nadprzewodnika oraz mate-
riału ferromagnetycznego. Przedmiotem badań był wpływ struktury dome-
nowej ferromagnetyka na zachowanie się strumienia pola magnetycznego w
nadprzewodniku oraz zmiany efektywności mechanizmu magnetycznego ko-
twiczenia wirów tego strumienia.
W eksperymentach zastosowano układ cienkich warstw Co/Pt, charakteryzu-
jący się silną anizotropią magnetyczną, która wymusza ustawienie momentów
magnetycznych prostopadle do płaszczyzny warstw, co ma istotne znaczenie
dla badanych efektów. Własności magnetyczne użytych wielowarstw zostały
określone na podstawie pomiarów anomalnego efektu Halla. Struktura dome-
nowa została wyznaczona mikroskopem sił magnetycznych.
Większość eksperymentów przeprowadzono na heterostrukturach zawierają-
cych warstwę nadprzewodzącego niobu. Lokalne zachowanie się strumienia
pola magnetycznego badano za pomocą linijki miniaturowych sond Halla uło-
żonych w poprzek heterostruktury. Mierzono wartość lokalnego pola magne-
tycznego HLOC(H) przy różnym stopniu namagnesowania FM.
Pomiary wykazały zależność kotwiczenia wirów od stanu FM. Przy częścio-
wym namagnesowaniu FM zaobserwowano nawet ośmiokrotny wzrost zdol-
ności kotwiczenia wirów w porównaniu z sytuacją, kiedy magnetyczne kotwi-
czenie nie występuje w badanym układzie. Największy wzrost wystąpił w
próbce, gdzie domeny mają podobne szerokości. Efektywność kotwiczenia na
domenach resztkowych silnie zależy od kierunku przykładanego pola: wzrasta
gdy pole jest skierowane zgodnie ze zwrotem momentów magnetycznych w
domenach resztkowych i maleje w sytuacji odwrotnej.
Wykazano zależność wartości pola magnetycznego, dla którego obserwuje się
maksimum kotwiczenia od konfiguracji domenowej. Zależność ta jest związana
z dopasowywaniem się układu wirów do lokalnego rozkładu pola magnetycz-
nego w FM.
Zaobserwowano różnicę w zachowaniu się strumienia przy wnikaniu do próbki
i wychodzeniu z niej. Efekt ten został zinterpretowany jako wynik wpływu
wirów na strukturę domenową.
Obecność resztkowych domen powoduje modyfikację rozkładu pola magne-
tycznego wewnątrz badanych warstw nadprzewodzących. Pomiary pokazały
istnienie obszarów, gdzie B(x) nie zależy od położenia. Takie zachowanie jest
zgodne z „tarasowym” modelem wnikania, przewidywanym w teoretycznych
pracach [25; 26], jednak nie obserwowanym wcześniej.
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Analiza zależności B(x) wykazała obecność krawędziowej bariery, której wyso-
kość zależy od stopnia przemagnesowania oraz całkowitego momentu magne-
tycznego warstwy FM. Lokalne pomiary pozwoliły oszacować gęstość zako-
twiczonych wirów. Prosty model oparty o geometryczne rozważania pozwala
jakościowo opisać obserwowane zmiany ilości kotwiczonych wirów.

W celu osiągnięcia quasi-periodycznej struktury domen zastosowano proce-
durę rozmagnesowania warstw FM w oscylującym polu o zmniejszającej się
amplitudzie. Otrzymane w ten sposób domeny są efektywnymi centrami ko-
twiczenia niezależnie od kierunku wirów. Wykazano zależność wzmocnienia
kotwiczenia wirów od kierunku pola demagnetyzującego wielowarstwę FM.
Największe wzmocnienie kotwiczenia występuje dla pola skierowanego równo-
legle do płaszczyzny próbki. Lekka anizotropia kształtu domen, powstałych
w procesie demagnetyzacji, wpływa na rozkład i zachowanie wirów.

Przeprowadzono eksperymenty z użyciem warstw azotku niobu i YBCO. Ma-
teriały te charakteryzują się dużo większymi głębokościami wnikania niż Nb.
Wzmocnienie kotwiczenia związane z pojawianiem się domen okazało się w
tym przypadku słabsze niż dla próbek z Nb. Ze względu na silne kotwicze-
nie wewnętrzne efekt MK pojawia się stosunkowo blisko Tc. Zaobserwowano
wzrost znaczenia MK z rosnącym polem H.
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